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परकाशकस्य निवेदनम् 
संस्छृतमाषायां स्वामि-विवेकानन्दस्य सुगभीरा श्रद्धा श्रोतिश्चास्ताम् । 

स संछृतशिक्षार्था, तस्य बहुरप्रचारेषु च सविशेषं गुरुत्वं समारोपितः 

वान्। यतः संस्छृतशाखेष्वेव वैदिकथमेनिचयः संसछृतस्य च 

मूटीभूतं सत्यं निदितमस्ति । पएवमस्माकं मोटिकधमेग्रन्थाश्च संस्ृत- 

भाषया एव विरचिताः । संृतमाषाया उच्चारणादेव हिन्टुजातीयेषु 
अनिर्वचनीयं गौरवं काचित् प्रकारायन्ती सात्त्विकी शक्तिरपि नरीरत्यते। 

खपु निम्नस्तरीयेषु मानवेष्वपि संस्छृतरिक्षाविस्तारस्य उपदेशः 

स्वामिमदोदयेन प्रकटीकृतः । 

वयं सखामि-मदयोदयस्य शात-वार्धिक-जन्ममहोस्सवसुपटक््य “स्वामि 

विवेक्ानन्द-राववर्ष.जयन्ती-प्रकाशनम्” इति रूपेण तदीयश्रीगुरुदेव- 

युगावतारस्य श्रीभगवतो श्रीश्रीरामद्रष्णदेवस्य श्रीश्रीसारदादेग्याश्च 

जीवनी, वाणीं, तयोः सम्बन्धे रचितानि कानिचित् स्तोत्राणि च 

वेदमूत्तः. शरीश्रीरामक्ृष्णस्य नाम्ना संस्छृतभाषया एव विरचय्य 

पुस्तकाकारेण प्रकारितानि विधाय स्वारमानमेव सविशेषगौरवान्वितं 

मन्याम । एवं स्वामिमहयोदयस्य प्रियं कायै संसाध्य तस्दरदितपथेन 

गन्तुं समथा भूम इति आत्मानं धन्यान् मन्यामहे । 

“वेदमूरसिश्रीरामङ्ष्णः” इत्ययं अन्धो कखकस्य मूटीभूतवग-माषा- 

रचितपुस्तकस्य संस्छृतादुवादः । ग्रन्थमिमं काक्ीनिवासी पण्डितप्रवरः 

्रीमद्गो पाकचन्द्रचक्षवर्ती वेदान्तशाी संसछरतभाषया अनूदितवान् 



( इ ) 

पांड़ल्पिं च समशोधयत् अध्यापकः पण्डितवरः श्री री ए० भण्डार- 
करः साहित्याचायेः । वाराणसी-हिन्दू-विश्वषिद्याख्यस्य संस्छृत-पाछि- 
विभागस्य प्रधानाध्यक्ष डा० श्रीसिद्धेश्वरभटराचायैः एम ए०, डि० 
छिद् काभ्यवीर्थो न्यायाचायेश्च प्राप्सुबणेपदकः प्रन्थस्यास्य सम्पादन- 
भारं कृपया गृहीतवान् । अस्य च भ्रस्थस्य प्रणयने प्रकाराने च एव- 

मन्येषां केषांचन सक्ाश्चात् प्रचुरं साहाय्यमवाप्रम् । एतान् सर्वानेव 
प्रति वयमस्माकं सान्तरं धन्यवादं निवेदयामः । आशास्महे वयं यत् 
संस्छृतमाषा-विद्रद्धिरेव 'वेदमूर्तिश्रीरामशृष्णो” भ्रन्थः समादतो 
मविता ¡ षिशेषसावधानतास्तेऽपि केचन सुद्रणप्रमाद्ा अभवन्नेव । 
तद्थं वयमस्यन्तदुःखिाः। 

स्वामी सम्बुद्धानन्दः 

साधारणसम्पादकः-सामिविवेकानन्दशतवार्षिक्ी, 
बेलुड्मठः, कलकत्ता । 



छूवना 

भारते तथा सम्पू विदवस्मिश्च अधभ्यास्मचिन्तायां तदाचरणविषये 
च विपुखामेव शक्तिमयुप्रवेशयितुं य॒गोऽस्मिन् श्रीश्रीरामक्ृष्णदेवः 
श्रीश्रीमाता सारदाष्रैवी च आविरभवताम्। श्रीश्रीरामश्ृष्णदेवस्तु 
उद्वलेश्वरप्रम्णः, त्यागस्य, सेवाधर्म्मध्य, सर्वधर्म॑समन्वयस्य च 
जीवन्तीं मूर्तिमादाय जगति समागतवान् । एषेव तस्य अभयवाणी 
उद् घोषिता जाता, यत् “यस्येदमन्तिमं जन्म, तेनात्र (श्रीरामकृष्णभाव- 
ग्रहणे) नूनमेवागन्तज्यम्” अथौत् श्रीरामङ्कष्णस्य जीवनाद््योन नूनमेव 
समक्ृष्ट; सवे: भवितव्यम् | 

युगावतार्य रीलासङ्किनी श्रीमाता सारदादेवी च जगद्वासिभिः 
विगलित-कस्णा-मूर्तिरूपेण भक्तिसुक्तिदायिमावृषूपेण च समधिगता । 
श्रीमातुराश्वास्वाणीयं यत्, `` (येषां भारो मया गृहीतः, तेषामेकस्यापि 
यावद्वशेषः स्थास्यति, तावन्मम अनकाराः कुत्र 

श्रीरामसृष्णकश्वः कदाचिदेकान्ते श्रौमातरमवदत्- “इतः परं 

प्रतिगृहं मम पूजा भविष्यति” इति । 

उपरिष्टात् छिखितां घोषणावरीं समथ्ये इवं स्वामि-विवेकानन्दोऽपि 
कदाचन भावद््ायां भविष्यद्बाणोमकथयत्, यत्, “अस्येव युगधर्मस्य 
अग्रगतिः निबधं चङिष्यति सप्रा्टशतवषणि यावत् । केवरूमधुनास्य 
प्रारम्भ एव” } श्रीरामकृष्णदेवः श्रीजननी सारदादैवी च अन्योन्यभावेन 
युगधर्म॑स्थापथितु संरक्ितुः परिवर्धयितु च अवतीर्णो जातौ । 
एतदेव -स्वाभि-महोद्यस्योक्तः साराथेभूतम् । अयुदिनमेव सा 
मर्म॑बाणी च विश्ववाक्िभिः सुस्पष्टं हृदयेना वधारिता त्रियते । 



( ऊ ) 

अनेकेषामीश्चरानुरागिभक्तघधियां विरोषसमुत्साहेन श्रीश्रौठाङ्करस्य 
श्रीश्रीमातुश्च युग्मजीवनीयं प्रणीता । धर्मस्य दृशेनस्य च तास्ति 
आरोचना अस्य प्रन्थस्य सीमाबहिरभूतेव, अतः तयोः जीवनस्यासामान्यं 
किचित् किंचित् षृत्तमेव समुह्धिख्य चिच्रहपेण सन्निवेद्य बयं विरताः । 
इदमेव जोवनचित्रं वस्तुतः कश्यापि मनसि अद्धतं भविष्यति न 
वैतद् जानाति केवरमन्तयीमी । 

“श्रीश्रीरामङ्ष्णरीलाप्रसंगात्?, शश्रीश्रीरामकरष्णकथाम्रतात्”, 
“श्रीश्रीरामङृष्णपुंथीः पुस्तकात्, “मातुः कथा”नाम पुस्तक्राच्च प्रायशो 
ऽस्य भ्रन्थम्य सवेमेवोपादानं संगृहीतम् । उद्धृतांरोऽपि तेभ्य एव 
अन्थेभ्यः । एतदतिरिक्तं ॒श्रीश्रीरामकरष्णजीवनविभिन्नांडास्य वंशिष्स्य- 
समथक-विभिन्न-राख्च-मन्थानां साहाय्यमपि गृहीतम् । ब्रन्थस्यास्योत्त 
राशे श्रीरामक्ृष्णसारद्देवी-स्तोघ्रणि समवेरितानि प्रतयेकस्तोत्न- 
स्याधोभागे खेखकस्य नामाप्युल्किखितम् । तेषां कृतेऽस्माभिः धन्यवादा 
विज्ञापिताः। कछिकन्चा-श्रीरामकरष्णवेद्ान्तमटष्य कतृपक्षृस्य विशेषा- 
लुमतिक्रमेण स्वामिश्रीमदभेदानन्दविरचितं “जगदूगुर्रीरामछृष्ण- 
स्तोत्रम् 2 “श्रीरामञ्ृष्णाष्टकम्” “श्रीमत्याः सारदादेव्याः स्तोत्रम् 
इति स्तोजनत्रयमत्र संयोजितम् । तस्य वेदान्तमटस्याधिकारिण उदिशय 
धन्यवादाः विज्ञापिताः। शश्रीरामकृष्णोपदेशद्धिराती”-नामकान्ति- 
माध्यायो मन्थस्यास्योपयोगितां वधयिष्यति । 

साधारणचेष्टायामस्यां ये खलु साहाय्यं कृतवन्तः तान् सवानेव 
प्रति हार्दिकान् धन्यवादान् विज्ञापयामः । श्रीरामकृष्णस्य श्रोश्रीमातु- 
शवेद् जीवनारेख्यं यदि कस्यापि मनसि अङ्कितं स्यात् एवं इतोऽधिकं 
ज्ञातुयुरखहते कश्चित् तदा आत्मानं धन्यं मन्ये । इति 

विनीतः 

स्वामी अ्पूर्वानन्दः 
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( रे ) 

शान्तिमन्त्राः 

ॐ सह नाववतु, सह नौ . युनक्त सह वीयं करवाबदहै, तेज- 
स्विनाबधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ 

ॐ शान्तिः शन्तिः शास्तिः ॥१॥ 

ॐ भद्रं कणेमिः खणयाम देवा, भद्रं परयेमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरगैसवुष्टुबांसस्वनूभि्व्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२॥ 

ॐ आप्यायन्तु मर्मांगानिः, वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथ 
बरमिन्द्रियाणि च सबवौणि । सवे' ब्रह्मो पनिषदम् ॥ 
माह रह्म निराङ्कया, मा मा ब्रह्म निराकयोद् 

अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । 

तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु । 
ते मयि सन्तु | 

ॐ शान्तिः शान्तिः रान्तिः ।३॥ 

ॐ पूणमदः पूणेमिदं पृणौत्पूणंमुद्च्यते । 
५ ४५ ४ पूणस्य पृणमादाथ पूणेमेवावश्चिष्यते ॥ 

ॐ छान्त: दान्तिः शान्तिः । ४ । 





वेद्मृतिश्रीरामकृष्णः 

प्रा्बाणएी 

जगद्भासको दिवाकरः सुयेदेवः पूवाकाशे समुदेति । करमरो निशाया 
अन्धकारो जडता च दूरमपसरति । धरित्रीं समुञ्ज्वटभ्रकाशोद्भासितां 
कुवन् सूयदेवः पश्चिमायां दिशि अस्तमेति । पुनस्तभिखा समागस्यं 
धरामन्धकाराच्छन्नां विधत्ते । ईश्वरेच्छासमुद् मूतोऽयमेव प्राकृतिको 
नियमः । 

अनन्तातीतकाल्त एव प्राच्यभारताकाशे आध्यात्मिकः सूर्यो 
उयो तिष्मद् भास्वर स्वरूपतः समुदयति। पुनः भारतभूमौ ज्ञानमय 
ईश्वरो महामानवदूपेण जन्म गृहणाति । तदीयधमेजीवनोद्भिदयमान- 
कान्त्या दशापि दिशः प्रकाशं प्राप्रबन्ति। अज्ञानान्धकारस्यापगस्या 
नवीनाभ्यास्मिकालोकृतो जगदुद् भासते । अत॒ एव प्रागेतिहासिक- 
युगत एव भारतदेशोऽयं विश्वस्य धममगुरुः धमौलोकस्तम्भस्वरूपोऽ- 
विद्यत । संसारस्य यस्मिन् स्थाने धमनीतिरश्मिः परिदृश्यते तत्सवं स्थानं 
किल भारतीयानां देवमानवानाम् आयेमहषीणां च जीवनसूयण विकीभं 
परतिभाति । “यदा यूनानस्यास्विस्वमेव नासीत् , रोमकसाम्राञ्यं च 



वेदमूर्तिश्रीरामङ्ष्णः २ 

भविष्यदन्धकारगमे तिरोदितममवत् , जआधुनिश्यूरोपीयपूेपुरुषाः 

गभीरारण्यमध्येऽसम्यावस्थायां निवासमकाषे "-स्तदानीमपि. भार- 
वीयं गगनमण्डलं वैदिकयज्ञधूमेन समाच्छ्नम् , वेदष्वनिभिुंखलरितं 

चाभवत् । किंवदन्ती चापि यस्य सुदूरातीतधनान्धकारस्य भेदनेऽ- 

समर्थी दृश्यते, तस्मिन् अतिधराचीने युगेऽपि दिन्यगुणादीद्धियज्ञान- 
सम्पन्नैराप्तकानैरायैमहर्षिभिभौरतभूमौ जन्म गृहीत्वा = आत्मिश्वर- 
परलोक दीन्दियावीतज्ञानेन स्वानुभवसिद्धेनं सांसारिकेभ्यः नरेभ्यः 
याश्वतिकशान्तिभूमानन्दभ्राधिमागौः प्रदरिता अभूवन् । तदीय 
विचित्रदशंनासाधारणशक्तिविकासं ्रत्यक्षोकृत्येवायंसन्तानानि 
तेष्वतीन्द्रियतच्वेषु विश्यासं सुदढमलुरागं चाकाषृ : । फलतो 
भारतस्य जातीयं जीवनं धमंस्य सुदढभित्तौ प्रतिष्ठितमभवत् । प्रव्यक्ष- 
धमंलामरूपलक्ष्ये स्थिरदष्टयः सन्त॒ आ्यपुरुषा अभिनवसमाजस्य 
सामाजिकीनां परिपाटीनां च स॒ष्टिमङ्कवेन् । 

संसारिकभोगछुखं विष्िष्य ततो बीतरगेमूर्वा महर्षिभिः 
्रोक्तम्-“यो वै भूमा तत्सुखं, नाल्पे सुखमस्ति । भूमेव सुखम् , भूमा- 
त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति !“ 

तस्मिन् एव॒ युगे महर्षियाज्ञवल्क्यपत्नी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी 
प्रोवाच-“येनाहं नामृता स्याम् , किमहं तेन कुयोपु" इति । पुनस्तदानी- 
मेव युगे ऋषिभिरारय्यैः सत्यस्य शाश्चतरान्तेः, अविनश्वरद्ुकर- 
्रियवस्तुन; सन्धानमपि भ्रदत्तमभूत्-"“तदेतत् प्रेयः पुत्रात्, प्रेयो 
वित्तात्? प्रेयोऽन्यस्मात् सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा ।› क्चणिकसुख- 
जनकानात्मवस्तुभ्य आस्मतसवानुसन्धानाय मानवीयं मनस्तैर्नियोजित- 
मासीत् । जन्ममृत्युप्रहेिकातश्चिरमुक्तेभूर्वाऽमरजीवनलामस्य सुस्पष्ट 
संकेतस्तद्वचनेल्भ्यते । ऋषीणां दिग्याुभूतयस्ता मानबीये मनसि 
नवचेतनामाविरभावयन् । 

मनुष्याः पापिनस्तापिनो दुबेखछा वा न सन्ति। सर्वेऽपे मानवाः 
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स्वभावत एव अयोतिष्पुत्राः, उत्तराधिकारिरूपत एवाश्रताधिकारिणः 
सन्ति| सहस्रशो वर्वभ्यः पूवं महार्षिकण्ठध्वनितामृतत्वस्य वाणी 
समयव्यवधानमतिक्रामन्ती साम्प्रतमपि सानवमनस्सु भमृतत्वस्यातु- 
मूतिमातनोति । ऋशयस्तारस्ररेण धोषयाच्चक्ुः--“्ण्न्तु विन्य 
अग्रतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः । “वेदाहमेतं पुरषं 
महान्तमादिस्यवाणं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमरस्युमेति 
नास्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।" 

ऋषीणासनुभृतोऽनिवाणभावराश्षिः कारप्रमावान्न्टो भवितुं 
(की (4 © भ 1 

जाति । अतः साभ्प्रतमपि भारते मानवजातीनां सवश्रष्ठ॒ आदश 
समूहो विद्यते । 

वैदिकषयुगे दिव्यानुमतिसम्पन्नानाम् ऋषोणामाविभावफल- 
स्वरूपश्रीभगवहशनलङाभोपरि भारतीयो धमेः प्रतिष्ठितस्तथा च 
जातीयसामाजिकजीवनस्य प्रत्येकस्तरे आदर्शोऽयमयुस्यूतः सन् 
भरत्येकार्यसन्वानाय सत्यलाभाथं नवनवां प्रेरणां प्रयच्छति । त्याग- 
तपस्या-संयम-पविन्रता-तीव्रान्तरिकतासाहाय्येन भरस्येकोऽपि मानवः स्व- 

स्वजीवने जगस्छारणपरमेश्वरं प्रव्यक्त कृत्वा मानव-जीषनं धन्यं कृत- 

कर्यं चानुष्रातु' रक्रोति । विषयेऽत्र हिन्द्वो दढविश्वासिनो बभूवुः । 
शतशातव्षजनितघातप्रतिधातसंघषैः, भोगवादिनां वैदेशिशानाम् 
अमानुषिकैरस्याचारोरपोडनैः, विजातीयविरुद्धमावष्ावनेश्ापि विन्धा- 
सोऽयं नैव किञ्चिन् शोथिल्यमाप, प्रसयुत महती जातिरियं बहुभिटुरद्शै- 
दुःखभारेश्च समाक्रान्ताऽपि न केवलं जीवति, प्रत्युत संसारस्य धार्मिके 
राज्ये सम्राडासने समुपविष्टा वत्तते । स्वामिना विवेकामन्देन दक्षिण- 
भारतस्येकस्मिन् च्याख्याने प्रोक्तम् -“इदानीमपि संसारं शिष्षियतु- 
-अस्त्यस्माकमधिकारः। अतः कारणादेव शतदातवषश्ृतेरत्याचारेः 
प्रायः सहस वषौत्मकरैवैदेशिक्रैः शासनेरत्पीडनेश्वापि जातिरियमिदानी- 
मपि जीवति । अत एवेयं जीवति, यत इयमीरवररूपमहामहिमरन्नस्य 
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परित्यागं नाकरोत् ।* भगवान्मनुरप्युक्तवान् ““तदेशप्रसुतस्य सका- 
रादमजन्मनः । स्वं खं चरित्रं शिक्षेरन्प्रथिव्यां सवेमानवाः' इति । 

५ नैः नः 

देवा मानवाश्च प्रतियुगमाविभूय परमश्रेयश्रापरेरादशै' युगरो- 
पयोगिरूपेण मानवानां पुरतः समुपस्थापयन्ति । यदा मनुष्याः- 

“यावञ्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कतवा धृतं पिवेत् । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः” इति 

मतवादेनानेन प्रभावान्विताः सन्त इहरोकस्वंस्वमिन्द्रियभोग- 
सखमेव परमपुरुषाथंमवधारयन्ति, तत्र च प्रस्ता जायन्ते, वदानीमेव 
वेदमुखेन महषेय आयोस्तेषां साबधानताये नेजं वचनमश्नावयन्- 

असृतस्वस्य तु नाद्यास्ति वित्तेन । 
र् धनेन, न प्रजया, स्यागेनेके अस्रतत्वमानश्ुः” इति । 

वैदिको धर्मः शिक्षयति परस्येको मनुष्यः शद्धवुद्धसुक्तसभावः 
आरमस्वरूपः । प्रव्येकोऽपि “सहखसीषं'-विराटपुरुषस्य चंशोऽस्ति । 
किन्तु जागतिकविभिन्नावत्तधातप्रतिघातेनव मानवो निरन्तरं स्व- 
सरवरूपसम्बन्धे सावधानस्तिष्ठति। इयमात्मविस्परतिरेव मायारब्द्- 
वाच्या । माया--अथीत् या मा (नास्ति), तस्या एव स्वस्वरूपेणावबोधः 
क्रियते । मायाच्डछन्नो मानवो अह् ब्रह्म स्मीति परिज्ञातु' न राक्तोति, 
मोहाच्छगनस्तत्सम्बन्धे तद्विपरीतमेव भावयति । इयं ् ान्तभावनेव 
धमेग्छानिः। बहूनां मानवानामनात्मवादित्वं प्रवृत्तिमागोश्रयत्व- 
मेव सानवसमाने धमग्छानितायाः स्थितिः । वेद-पुराणवन्त्रप्रभृति- 
शाक्चग्रन्थानां विद्यमानत्वेऽपि मानवसमाजेऽधमः प्रादुभवति । इतिहास- 
प्रसिद्धमिदं सत्यम् । प्रतियुगं धमम्छानिजायते । वसरतिकारविधानमपि 
बोभवीति ! श्रीमतो भगवतोऽपारकरुणा चिराय मनुष्यान् विनाश- 
पथेऽग्रेतारथितुं न समीहते । सा च ांतविमूढृविपथगामिनो मानवान् 
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काटोपयो गिनमादशं' दशेयित्वा सत्यस्याश्रये समानयति, अमर- 
जीवनसागं परिचाटयति च । भगवान् श्रीकृष्णो गीतासु खेन प्रति- 
जानीते- 

"यदा यदा हि धमेस्य ग्खानिभेवति भारत । 
अभ्युल्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे” इति। 
स च मानबरूपेणाववरति । युगभ्रयोजनमनुद्धत्य आदशेजीवनेन 

स्वीयमहिम्ना सनातनं धमं राहयुक्तं विधन्तो । पथथरष्टान् दुबंखान् 
मनुष्यान् कराभ्यां गृहीस्वा धर्मपथे प्रतिष्ठापयति । तदीयजीवनपूणेतां 
प्रति दृष्टिं पातयन्तोऽबाचो विस्मयान्विता मतुष्यास्तं नरदेहधारिणं 

भगवदुहूपेण परिपूजयन्ति, जीवनस्येकमाघ्रादशेरूपेण गृहन्ति च । ~. 

पौराभिकयुगादेव भारतेऽवतारवाद विश्वासो विशेषरूपतः प्राकस्य- 
मवाप । शिशिरविन्दुसखम्पातो यथाऽटश्यभावतः छम कोरकान् 

सौँद्यसौोरभष्पेण विकासयति, तथेव देवमानवज्ीवनप्रभावेण 
मानवसर्व्तरीया शुभचिन्ता भरभावान्विता सती मानवजीवनानि 
विकासयति । मानवसमाजस्य धमेसंस्कृतिसभ्यतावास्तुख्डितकला- 
संगीतादीनि नूतनं स्वूपं विश्रति । निराज्चापरिपीडितानां तिपथ- 

गामिनां मानवानां मनसि आशा सञ्चरति, मनश्च भृमानन्दोपरन्धि- 
पथे परिचरति । भारतीयसंकटमययुहृत्तं देवमानवा भारते वपं 
अवतरन्ति । तदीयपुण्यपादस्पशंत ईश्वरीयविद्येष-समीहया भारतभूमिः 

पुण्यधर्मभूमिसवेन परिणता वमू । 
पाश्चात्त्यभूखण्डे खन।तनवैदिकथधमेस्य चि ् य-वै जयन्तीमान्दो- 

ख्यन् स्वामी विवेकानन्दः कोलम्बोस्थामे पदमर्पयन् स्वोयमाषणे 

प्रोवाच--“भारतं हि पुष्यमूमिः ।” तेनान्यदपि प्रोक्तम- “जारं 

सभायामत्र सभ्रुपध्थितः सुदृढं वच्मि यत--यदि धरायामेतादशः 
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कोऽपि देशोऽरति यः पुण्यभूमिनाम्ना समल्ङ्कतो भवितुमहेवि, यदी- 
दृशं किमपि स्थानम् यत्न जागतिकाः सवं प्राणिनः स्वस्वकमंफखानि 
भोक्तुं विवशाः समायान्ति, यद्येतादशः कोपि भूभागः यन्न भगवत्- 
प्राप्चिकामा मनुष्याः स्वजीवन्परिणामे समागमिष्यन्ति, यद्येताहकः 
कोऽपि प्रदेशः यत्न मनुष्य"जाहिषु सवबपित्तया समधिकः शांतिदया- 
शोचाजेवादिसद्शुणानां विकासो बमूव, यद्येवादृशः कोऽपि भुवः- 
खण्डो वत्तते यतराध्यास्मिकताया अन्तषटे्च सबौभ्यर्हितः प्रकाशोऽमूत् 
तदानीम निश्चितरूपेण निष्ट" शक्रोमि यदसौ मम माठृमूमिभौरत- 
देश एव । अतिप्राचीनकालादेव तत्र॒ विभिन्नध्मघंस्थापका आवि- 

वन्तः सम्पूणमेव भूमण्डलं वारम्बारं सनातनधमेस्य पवित्ेराध्या- 
सिमकेजंखभ्रवाहैः परिष्ठाबयामासुः । अस्मादेव स्थानात् उत्तरस्यां, 
दक्षिणस्या, पूव्यां, पश्चिमायां सर्वास्वपि दिल दाशनिकज्ञानप्रबख- 

` बीचयः परिन्याघ्रुवन् । अत एव हि पुनधार्मिकास्तरङ्खा विस्तरति- 
मासादेहो कसवस्वसभ्यताये आध्यार्मिकं जीवनं प्रदास्यन्ति, 
अन्यदेश्षीयानां रक्षः नराणां नारीणां च हृदयद्ाहकारिणं जडवाद्रूपः 
मनं समूलं निवोपयितुं यस्यारृतसङ्ङस्य प्रयोजनं तत् किर अत्रेव 
स्थने विद्यते ।# सुहृदः ! विश्वसन्तु, भारतदेश एव सुवनमण्डलर- 

# ऊन्विंादातकस्य प्रारम्भे विख्यातो जम॑नदाशंनिकः शोपेनहावरो 
वेदस्यैकमस्प्टं खाणिनानुवादमधीत्य जगाद्--“उपनिषद्ग्यतिरिक्तः संसारे 
चित्तसमुन्नतिसाधको नान्यः कोऽपि ग्रंथः ] जीवितकालते मह्यमुपनिषदैव शांतिः 
प्रदत्ता, मल्युकालेऽपि तयेव मह्य शान्तिः प्रदास्यते ।* 

अन्यन्नापि तेन जमंनविदुषा भविष्यद् वाणी इता विद्यते-“्रीकसादित्यस्य 
पुनरण्युदये जागतिकचिन्तापद्धत्यां यादशं गुरुतरपपिवत्तंनमभूत्, शीध्रमेव 
तदपेक्षयाऽधिकः राक्तिशाषटी, बहुस्थानव्यापी मावविपयंयो भविष्यति ˆ“ 

सम्पूणमपि विश्वं मारतीयमावधास्या प्रमावान्वितं बोभूयते ! श्रीविवेकानन्द- 
स्तन्मागंरचनायां स्वजीवनमेबोत्सर्गीकतवान् । 



७ प्रग्वाणो 

माध्यार्मिकतरमै परिज्लावयिष्यति। स्वामी महोद्योऽन्यत्रापि 
प्रोक्तवान्--““इयं महतो जायंजात्तिरनेक्दुद वविरुसितानां विपदा; 
दुःखानां च भारान् वहन्ती अधुनापि जीवति, यतो भारतीयधम- 
निद्वरिण्या अमृतमयं प्रेमसङिलं पाययित्वा भोगवादसवेस्वस्य 
पाश्चानत्यजगतो छक्षरः पिपासातान् खीपुरुषान् निवरिततृष्णान् 
विधास्यति" 

भैः त ४) 

जातेरिव धमेस्याप्युस्थानपतने भवतः । ध्म॑स्य गतिरपि समुद्र 
तरङ्गवदास्ते। भारतीयो धममेभावोऽपि प्रतियुगं म्छानिग्रस्तोऽभवत् । 
भारतीयं जीवनमपि मृच्छोमावापन्नमजायत, तत्र पतनयुगे धमं 
नवीनेन बलेन बरीर्यालं विधातुः करुणावरुणालयस्य श्रीभगवतो 
विदिष्टेच्छया देवमानवा आविरभूवन् | सनातनो वैदिशो धर्मो ग्छानि 
मुक्तो भूत्वा मेधनिमरु क्तदिनकर इव॒ समुञ्ज्वरतरस्वरूपः प्रकाि 
तोऽमूत् । प्रत्येकपतनप्यानन्तरमायेषमेः समाजइच परमेद्रवरेच्छया 
विगतामयः पुवोपेक्षया समधिकतरो यशस्वी वीयंश्ाटी च सम- 
भू दित्यत्रेतिदह्ास एव प्रमाणम् । 

किन्तु विगतसहसद्यवषेपयन्तं भारतभूमौ यस्य॒ पतनस्य 
युगः समायातः, भारतीये धमं जीवने च वारं वारं यादा 
प्रचण्ड आधातोऽभवत्, आयंजातेरितिदहासे ताटश्चः प्राक कदाऽपि न 
बभूव । ईसवीयस्य प्रथमङ्षवकस्यारम्भे विक् तवौद्धषमेस्य सखधौ- 
भियानफटस्वरूपं सनातनो हिन्दुधमेः कऋमराः एतावान् बरुहीनो 
विध्वस्तो, विच्िन्नदरच जातो यद् भारतस्य द्विद्धतीयांरामनुष्या अवैदिक- 
बौद्ध धमेग्रहणे बाभ्यतां जग्मुः । एतदेव न हि । अवरिष्ट हिन्दवो मूर- 
वेदिकधघमेतर्च्युताः; अनेकखण्डविभक्ताः, धष्टसदाचाराः, केवर- 
छोकाचारपरायणाः, क्षीणबुद्धयः, +परस्परं विवदमानाः, बहूविध- 
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सम्प्रदायेर्विमक्ताः, समभूवन्, येन एकतारहितानाम्; परस्परं विच्छि- 
यमानानां बहूनां खुरूपराञ्यानां समुस्पत्तिरभवत् । 

ततश्च भारतभूमौ मोगवादप्रधानानां सेमिटिकजातीयानां तथां 
जडवादप्रधानपारचाच्यसभ्यतायाः सबलं, सदपं चाभियानम् एको 
पर्येकमागम्यमानमभूत् , एकतद्च क्रमशो हिन्दुजाते राष्टिया स्वतच्त्रता 
विलोप, द्वितीयवरच धमेस्यापि विखोपः समपद्यत । इहकालमोग- 
धाना इर्छामसभ्यता भागतीयायां राजदाक्तो, धमेराक्तौ, संस्कृतो 

सभ्यतायां च 'वह्विषरव! "बलेन प्रचण्डमाघातमकार्षीत् । तद्बलेनेव 
इस्लाममतानुयायिनः स्वमतप्रचारमकाषु : । 'हिन्दुनिवहनिधनयाग 
प्रारब्धः विहतपर क्रमहीनबलं हिन्दूनां केवरुमात्मसंरक्षणमेवेकमाच्र 
चेष्टाऽभवत् । एतद्प्यसभ्मवं संवृत्तम् । परधम विद्रेषिणां मुस्ठिम- 
द्ानवानामत्याचारेः शतरो मन्दिराणि ध्वस्तस्तूपरूपे परिणतानि, 
सहसखशो देवदेवीधिगरहा भग्नाः कलुषीकृताद्च सम्पादिताः । तेषु च 
स्थानष् माहम्मदानां विश्चाङा मज्नित्ताः निरमीयन्त । माहम्मदीय- 
दिग्बिजयवाहिनी सद्पाभियानेन समस्तामपि भारतभूमिं पदद्छितां 
मथितां चाकरोत्। आ्येसन्तानक्चोणितेभौरतभूमिरियं कदमाक्ता 
बभूव । तेषां पाडाविकैरत्याचारेभोरतीयाः शीपुरषां जातिङुरशीड- 
मानमयादाहीनाः क्षद्रभ्ाणिसमतां भेजिरे । भारतस्य पंचमांशदिन्द- 

मानवा मुसलमानधमंग्रहणे बाध्या अभूवन् । स्वामिना विवेकानन्देन 
एकस्याम् उत्तरभारतीयवक्ततायां सुस्तिमयुगे भारतीयावस्थावणंन- 

प्रसङ्गेन प्रोक्तम् -“....ववेरजातीयाक्रमणतरङ्घा वारं वारमस्माकमायै- 
जातेसस्तकेभ्यः प्राहवन् । रातदतवषाणि यावत् (अल्लाहहोजकवर 
इति ध्वनिना भारतीय आकाशो मुखरितो बभूव  एतादशो भारतीयो 
हिन्दुः कोऽपि नासीत् यः प्रतिक्षणमेव स्वजी वनस्याशङ्कां नाकरोत् । 
जागतिके इतिहासे प्रख्यातसमस्तदेशापेक्षया सकवीधिकमत्याचारं 
निग्रह् च भारतदंख एवासहत इति । 



९ प्राभ्वाभीं 

ततश्च भारतोपरि जडव्रादश्रधानपाश्चाच्यधमराजशक्त्योर्विपुख- 
वेगराखी इंञ्चावातः प्रावहत् , स्वेमप्यस्तन्यस्तमकार्षीच्च ! दिन्दुधम- 
भित्तिः शोथिल्यमापत् ¦ सन्देहनार्तिकवादः प्राचरत् । हेन्दवसन्त ना 
सनातने धँ भारतीयेतिष्ये च विदवासदीनवां प्रपेदिरे । श्ररिस्छति- 
पुराणादयो धर्मम्र॑था उपेक्षिताः देन्दवीयं सवंमपि निन्दनीयं 
संजातम् । हिन्दव आस्मनो हिन्दुनामपरिचयग्रदानेऽपि कण्ठितत्वं 
भेजिरे । विरशेषतस्तथाकथितशि्षितम्मन्यसामाजिका आहारविहार- 
वेशमषाचिन्वनादौ स्वांशषू्पेण पाश्चास्यभावापन्ना अभवन् , 
भ्रकारयेऽपि निषिद्धद्रन्यभक्षणे गवंमन्वभवन् । 

छटबरकोशचखादिना असहायजना धमन्तरिता अ्ियन्त, एक- 
कोरितोऽपि समधिका व्यक्तय ईसामसीहमतम्रहणे बाध्यतां प्रापुः । 
सैस्वधर्ममंदिराणि समस्तेऽपि भारते निरमीयन्त । इतश्चेन्दरियप्रसय- 
क्षमित्तौ प्रतिष्ठितराजशक्तः प्रबरुप्र तापरोषणनी तिफरस्वषूपेण 
दिदुजातिः धमेविश्वासदहीना, रशिक्षारहिता, अन्नवल् समीहासुच्च" 
काङःक्षा.वरदिता, सततमेव ॒परस्रविवद्माना, दासजातिञुर्म- 
हिंसेष्याद्रेषपूणौ, वैदेदिकवृणासरपद्मानवमात्रपयंवसिताऽमूत् । 
एतत्पतनयुगसम्बन्धे स्वामी विवेकानन्दः प्रोवाच --“वत्तेमानगभीर- 
विषाद्रजनीवत् काप्यमानिशा इतः पूवंभिमां पुख्यभूमिं नैव 
सखमाच्छन्नामशयोत्। एतत्पतनगभीरताया अभे सवेमपि प्राक्छारीनं 
पतनं गोष्पदीभूतमेवास्ते” । धमाश्रयिणो मनुष्या मीतभीताश्चकित- 
चकिताः सन्तः केनापि प्रकारेण स्वधमेरक्षापूवेकधमंग्छानिनिवारणा- 

` यात्तस्वरे कातरहृद्येन , परमक्रारुणिकपरमेश्वरसन्निधौ तदीयः 
श॒भागमनाय प्राथनामकषु : । 

चिगतद्विसह खछवषोमभ्यन्तरेऽनेके महापुरुषा आविरभवन् । आचायं- 
चाङ्र-यमानुज-माध्व-निम्बाक-नानक-दादुभ्रभ्र तयः, परवर्तिनजि कालत 
च श्रीचेतन्याद्य उत्तरमभ्यद्क्षिणम।रतस्यानेके आचायाः सिद्धाः 
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साधका महात्मानः स्वकीयदिव्यारोकिकजीवनप्रभावं दहिदुधर्मोपरि 
यथेष्टमपातयन् । आचार्यंशाङ्करः वेदिकधमेभित्तौ प्रचुरं बखाधानम- 
करोत् । विभिन्ना आचायीदचापि हिन्दुधमंस्यानेका दिसो विदिरादच 
समुञ्ञ्वखा अछ्ु्वन्। किन्तु प्रतिकूखपरिवेशेतुना तदीयजीवनवाणी- 
प्रभावः प्रान्ते, प्रदेशे, सम्प्रदाये, मतवादे च विरोषमात्नरायां सीमाबद्धो 
बमूब । अतो थुगयुगान्वरन्यापिनो विखण्डितस्य, देरकाख्योगत 
इतस्ततो विश्िप्तस्य, धमेखण्डस्य समूहे" एश्तास्थापनं, सनातन- 
धरमेस्य च सावंजनीन-सावदेक्िक-रूपतः परिस्फुटतसुयोगो नाभूत् । 

गतसाधेद्िसहसरवषौभ्यन्तरे संसारेऽनेकधर्माणामभ्युदयोऽ- 
भवत्! विभिन्नदेशजातीनां कोरिर्ो नरा नायंश्च तांस्तान् धमो- 
नगृहन् । अथ च स्वधर्मभराधान्यप्रचेष्ठाभिः राजनेतिककारणकखपेन 
च धर्मक्ेत्रऽपि विभिन्नधर्माबरम्बिषु दरनदरविषमयसंघर्षोरपत्तिभूस्वा 
विधिधधमौवरम्बिनो मानवान् युद्धङ्ण्डुजातौ परिणतानकार्ीत् । 
फठतो जगदिदं दानवरीराभूमिरभूत् । संसारप्रादुभूताः स्वेऽपि 
धमाः सनातनवेदिकधमेस्य क्षाखास्वहपाः सन्ति। ते च सत्यरूपा 
परमतरवकाभपथे भूमानन्दे च मानवान् प्रतिष्ठाप्य जन्ममृल्यु- 
प्रहेढिकातर्चिरमुक्तान् विधातुमुपायभूताः सन्ति। रिवमदहिम्नः 
स्तोत्रे प्रतिपादितम्- 

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदसदः पथ्यमिति च। 

रुचीनां वेचित्रयाद् ऋजुकुटिरनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 

सिद्धान्तमिमं जगदूवासिनां पुरतः संस्थाप्य विन्ध-घमेक्षेत्रे मैत्र्या 
एकतायाश्च संस्थापनावस्षरः समायातोऽस्ति । इतश्च पाश्चात्यविज्ञा- 
नोन्नतिषरिणामस्वरूपतः संसारस्य विभिन्नप्रदेसावस्थितराज्यजातिषु 
योगायोगो गमागमौ चैतावल्ुलभौ सखल्पसमयसाभ्यौ संवृत्तौ, 
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यतोऽतीतं भौगोलिकं दूरत्वम् व्यवधानं च सदातनकारायेव 
व्यलुम्पत्। सबोण्यपि रष्ट्राणि परस्परं प्रतिवेशचितां सुखदुःखसह- 
भागितां च प्रपद्यन्ते । इतः प्राक् संसारेऽत्र कदाप्येतादशं नावत् । 
एतद्धि श्रीभगवतो विशेषङृपापरिणामध्वरूपमेव । विश्वस्य स्वनि 
मानवान् एकतासूत्रसन्नद्धान् विधाय एकस्यां महत्यां जातौ परिणम- 
यितुमियं मङ्गखसुचना विद्यते । विभिन्नधममेराष्टनातिमानवेषु 
पारस्परिकभावानामाद्नप्रदानमाध्यमेन सास्छृतिकविनिमयेन च 
मनुष्यजातेः सामुहिककल्याणाय; एकस्या अखण्डमानवस्तभ्यतायाः 
संघटनाय, विदवेकत्वपटभूमौ बहुविधभाषाभाषिणां मानवाना- 
मभ्यन्तरे चेकतास्थापनाय शुभोऽवसरः समायातोऽस्वि । इयमेकता 
न केवलं भोतिक्या, मौगोखिक्या वा दृष्टया, प्रयुताध्यास्मिक्याऽपि 
सम्भवति, साम्यमेन्रीध्ावृत्वावबोध एव तस्या मानवसमभ्यताया 
मूलमन्त्रो भविष्यति । निखिरूधमंसंरकृतिसमन्वय एव ॒तन्नवीन- 
समभ्यत्ताया मूखभित्तिः। 

अतो वत्तंमाने युगे जगदीश्वरस्य विरिष्ट्या समीहया भारतस्य 
समस्वभुमण्डल्स्य च॒ सनातनमंगरबिधानाय सावेौक्षिक-सावं- 
भोतिक-सावेकाडिक-घममेसंखछदीनां जीिवदृ्टान्तस्वरूपतो जगद्धित- 
साधनाथं सवषां पुरतो निजजीवनादरशप्रकाशसदुदरयसिद्धये वेदमूतं- 
भवतो देवमानवस्य श्रीरामङृष्णदेवस्याविभौवोऽभवत् । इदानीं 
षडेश्वय परित्यागपूवेकसास्त्विकेदरवयपणरूपविकासायासौ समायातः । 
तदीयेयमेरबयेबिदहीना रीडा नितरामनुपमा । निरक्षरोऽपिस 
पराविद्याप्रतिष्ठितो बभूव । 

स्वीयपञ्चारदाद्वषदेीयजीवनेऽसौ इतस्ततो विच्छिन्नस्य 
सनातनधमेस्य याथातथ्येकतारहस्यं कुत्र तिष्ठतीति गम्भीरसाधन- 
दारा प्रतिपाद्य, विभिन्नर्माणामनुष्ठानेन, तचद्धमौभ्यन्तरस्थेकस्वभूमि- 
मासाद्य प्राचारथत्-“यावन्ति मतानि तावन्तः पन्थानः” इति अथात् 
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्रत्येकोऽपि ध्मः परमतचवाधिगमाय राजमागः शाद्लानुङ्रूखसाधन- 
वुष्ठानेनासौ राखमयोद्धयाः पुनरुद्धार, पुनःस्थापनम्, पुनःप्रचारं 
चाऽकरोत् | 

स्वामिना विवेकानन्देन पाद् चास्त्यदेशा तः स्वकीयं गुदभ्रातरमेकयुहिरय 
छिखितम्-“रामकृष्णावतारे ज्ञानं भक्तिः प्रम चः अथात् अनन्तं 

ज्ञानम् , अनन्तं प्रम, अनन्तं कमं, अनन्ता जीवद्याप्यासीत् । युष्मा- 
भिरिदानीमपि नावधारितम् श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कथित् ।` 12 
€ {016 प्रणत प 78.06 18.5 {110६101 10 8665, 16 1180 
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“समस्ताऽपि हिन्दुजातियुंगषहखेयां यां चिन्तामका्षीत् , तेनैक- 
स्मिन्नेव जीवने तत्र तत्र स्थितानां सर्वेषां भावानामुपरन्धिः कृताऽऽस्ते । 
तदीयं जीवनं सबेजातीयवेदानां जीवितं टीकास्वरूपम् 1 अन्यत्रापि 
तेन प्रोक्तम्--“सवेभावानामेतादृशः समन्वयः संसारस्येतिहासे 
कुत्रचिदन्वेषणेनापि न ङभ्यते । एतेनाप्यवधायेतां यदसौ को दं 
धृत्वा समागमत् । अवतारकथनं तदीयं छधघुत्वसम्पादनमस्ति । 

श्रीरामकृष्ण ठउयक्तिविशेषः श्रीभगवता प्ररितो दूत-विशेषो वा 
नासीत् , स हि सबेभावसमष्टिमिरुनमूमिस्वरूपः संबमूव । अत एवेद्- 
युच्यते- रिवः राक्तिः, रामः कृष्णः, सीता राधा, ईंसा-मुहम्मद्ाद्यो 
विभिन्ना दैवदेव्यः सरक्तिकावतारपुरुषाश्च रामङ्ृष्णरारीरेऽचु- 
प्रविविशुः । अत एव कारणात् नवयुगस्यास्य प्रभाते सनातनराख- 
निषहितस्र्वैध मभावानां समन्वयरूपं सत्यं पुनरप्याविष्करतं दिन्याऽऽभा- 
संबटितं सद् विव्य पुरतो विकसितमभूत् । नवयुगधसेभवन्तं कोऽयं 
श्रीरामकृष्णः पूवंतनीयानां धमंसंस्थापकानामववारिपुरुषाणां संस्कृतं 
प्रकारमात्र विद्यते । श्रीरामक्ृष्णदैवो भावाविष्ट इदसुबाच--“्यो हि 
रामः कृष्णश्च तौ द्रौ मिल्त्वा ( निजररीर लक्ष्यीक्रत्य ) देहेऽ 
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समायातो ।7.ˆ“ परन्तु साम्प्रतं छद्मवेशनागमनम् । यथा राजा 

गुप्तरूपेण कदाचिद् राज्यदशंनाथं गच्छति, तथैव । 
श्रीरामकृष्णस्याविभोवसम्बन्धे स्वामी विवेकानन्दः छिलितवान्- 

अण्डालप्रविहतरयो यस्य॒ प्रेमप्रवाही 
खोकातोतोऽप्यहह न जहौ खोककल्याणमागेम् । 
्रेलोक्येऽप्यप्रतिममहिमा जानकीभ्राणवन्धुः 
भक्तया ज्ञानं ब्रृतवरवपुः सीतयायो हि रामः॥ 
स्वन्धीकरव्य प्रख्यकङकितं बाहवोत्थं महान्तं 
हिता दुरं प्रकृतिसहजामन्धतामिख मिश्रम् । 
गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगजं 
सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामच्ृष्णस्त्विदानीम् ॥ 

श्रीरामकरष्णो म्यीदापुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य टीरापुरषोत्त- 
मस्य श्रीकृष्णचन्द्रस्य चाधुनातनोषयोगी विकास एव । 

श्रीरामकृष्ण उवाच - “सवं धमः सत्यङूपाः । यावन्ति मतानि 
तावन्तः पन्थानः । नैषा वाणी विचारेण बुद्धया वा परिकल्पिता, 
प्रत्युत . तदीयसाधनायाः फटस्वरूपेव । तस्य समस्तमपि जीवनमेत- 
स्सत्यस्य जीवितो मूत्तविग्रहः। तत्रैव युगधमस्य सुस्पष्टमिङ्गतं 
निहितमास्ते । 

वतेमानकालते प्रिथिव्यां बौद्ध-लेप्त-माहम्मदजगथुख्रादयो बहुविधा 
धमः समुदभूवन् , किन्तु वैः सत्यताधिगममागेः सुगमो नाभूत्, प्रत्युत 
समस्तमपि विश्वं तमसाच्छन्नं जातम्। सत्यखाभप्रचेष्टठं विहाय 
्रस्येकोऽपि घमौबलम्बी फेवल्लं स्वधैस्येव शरे्ठत्वसस्यत्वप्रतिष्ठापनाय 
स्वकीयां समस्तामपि शक्ति प्रयुङ्क्त । फरतः सम्प्रदायिकत्वस्य 
संकीणेत्वस्य, धर्मोन्मित्तताया अनुदारतायादच दानबीयं रस्यं सुन्द्र- 
मप्येतद् धरामरुडलं नरकाथितं चकार । कियदूवारं च धरामिमां नर- 
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शोणितैः परिषावितामकसोदिव्येतस्य सीमा संख्या बा न बिद्यते । 
वरप्रयोगतोऽन्यधमीणां विोपसाधके संग्रामे यावान् रक्तपातो' 
वभूव, तदेकांशोऽपि रष्टमतिष्ठाये नाभवत् । एतदूधर्मोन्मन्ततायाः 
परिणामः कीदृश इत्येव धमौश्रयिणामेकमाघ्नचिन्ताविषयः। 
सांसारिके धमक्षत्रे यदेयमवस्थाऽऽसीत्, तदेव श्रीरामद्रप्ण आविर- 
भवत् । तस्य॒ विभिन्नधमणां साधना केवलं प्रत्येकधर्मसस्यतां 
प्रमाणयिवुमेव नासीत् , प्रघ्युत स्वंधमावलम्बिषु पारस्परिकसौहादं- 
स्थापनमपि तदीयोऽन्यतमो हेतुः । 

अतिप्राचीने कारे िविधदेवोपासकायजातिविभिन्नस्ाखासु 
स्वस्वदेवताप्राधान्यप्रतिष्ठायै पारस्परिकः संप्रामोऽपि नैव न्यूनः । युद्ध- 
द्ारेव देवताप्राधान्यं निर्णीयते स्म) एवंविधान्यनेकानि युद्धानि 
बहुवारं रक्तपातादव समभूवन् । मानवेष्वन्योन्यं निमंमो हत्याकांडः 
भ्रचचार । युद्धमेताद्दां धमंयुद्धनाम्ना परिगणितमापीत्। अनन्त- 
स्वगसुखभोग एव तादृशयुद्धमरत्युफरश्रुतिः । परन्तु युद्धमिःमायेजाति- 
विभिन्नशाखस्वेव सीमवद्धममवत् | 

तदुदुष्कृतिदमनाय चिभिन्नोपास्यदेवानां स्वरूपनिणेयाय ऋश्वे- 
द्व्येको महर्षिरघोषयत्-““एकं सद् चिप्रा बहूधा वदन्ति " अथीत् 
परमसत्यस्वरूपा एकमात्रसत्तेव विद्यमानाञ्सस्ते, विध्राः साधव- 
स्तामेव विभ्रिधभावंवेणेयन्ति । एक एव परमदेवो विभिन्ननामरूपैः 
परिपूञ्यते । महषेवीण्यामस्यां महत्सत्यं निहितमस्ति। एतत्पर- 
णामोऽपि विपुरोऽमवत् । क्रमशो हिन्दूनां विभिन्नधममसम्पद्ायेषु 
हन्दमवसानतां प्रापत् । हिन्दवः परधमैमदसदहिष्एवो विष्टेषशून्याः 
सन्तः शान्त्या स्वस्वधमोौनुष्ानतत्पराः समभूवन् । किन्तु कारस्या- 
चिन्त्यप्रमावतो भारतमभूमाचपि धमेग्छानिः परिव्याप्रोत् !-- 

मारतवहिभूतदेशेषु वबेधिलोनियानां यहूदीयानां च धर्मेविहसे 
द्रीटदयते यत् ताघु जाततिष्पि लघुरूपा विविषाः शाखाः, विभिन्नो- 
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पास्यदेवादव बभवुः। स््रघ्ठदेववाश्रेष्ठताप्रतिष्ठाये षारस्परिकयुद्धानां 
नासीन्न्यूनता । अयमेव जागतिकोऽतीतो धर्मेविहासः। परन्तु गत- 
साधेद्धिषहस्रवषौणां विविन्नर्मोदूमृत-पारस्परिकसंघषः संसारे 
चैकां बिरोषक्षंकटपरिपूणां स्थितिं सयुदपादयत्। अथ च विभिन्न- 
जातीयानां कोटिशो नरनारीणां भाग्यं, सुखं, शान्तिः, जीवनं, मरणं, 
धार्मिकं जीवनं च संग्रथितमास्ते किन्तु विज्ञानस्योद्माविन्याः शाक्ते 
फरस्वरूपम्, एकतो यथा विभिन्नरक्तिरालिनां मारणाख्लाणां 
सजनं, तथैव द्विवीयतः सांसारिकविभिन्नप्रंतीयमानवानां पार- 
स्परिकमन्तरङ्गलूपेणाविच्छेथं भिखनमपि संदृत्तम् । प्राक्कदा- 
प्येतन्नाम्त् एतादशद्विविधसमस्यासमीचीनसमाधानं केवलं धर्मस्य 
नूननविकासेनाध्यास्मिकेन ज्ञानेनैव सम्भवति । 

“धमं यो बाधते धर्मो न स धमः कुधमं तत् । 
अविरोधीतु यो धमेः स धर्मो मुनिपुङ्गव" इति 
महाभारतीयं वचनमयुखत्य प्रत्येकोऽपि धर्मः अविरोधी परस्परः 

परिपोषरकरच । सर्वोऽपि परम्ांतिमिकैतनं प्रापयितुं बिभिन्नो मागे 
विशेषः । सर्वेऽपि मानवा अन्योन्यं भ्रातरः) ते च स्वं परमपितुः 
परमेश्वरस्य सन्तानखरूपाः ) 

संसारेऽत्र बहुकोटीनायरद्भ्रान्तमानवानां ष्वंसनयुखात्परि- 
रघ्षणाय यथार्थडातिपथे परिचालनाय च अपारकरुणामयश्री- 
भगवतो विशोषशक्तेरव॑तेमानयुगे श्रीरामच्ृष्णरूपत आविभौवोऽभवत् । 
अतस्तस्य जीवने सांसारिकाः सर्वेऽपि धमोः सामूहिकरूपतः परस्परं 
मिलित्वा एकीमूयेकधमंस्वरूपं विभ्राणा विकासमाप्राः।! एताद्शेकी 
मनस्य धममस्य चद्ध्रातपुरोतखां छायासमुपाभरिता तिविधमभाषा- 
भाषिणो विदवबासिनः समवेता भवितुमहंन्ति, तस्य धम्य वेदीमूते 
वेदाः, पुराणानि, चरिपिटको, बाइदिरः, करानर्च समीपस्थान- 
मधिगन्तुं राक्लुबन्ति । 
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अस्यैव विरवधर्मस्य प्रतीकस्वरूपो बतेमाने युगे श्रीरामकृष्णः 
प्रादर्वमव ! विरबधर्मोऽयं श्रीरामकृष्णजीवनमाभ्यमेन मूत्तोऽभमवत् । 
श्रीरा मष्णज्ीवनं तस्य धमस्यादशंः । 

# नर 21 

“भये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्, 
मम वर््मायुबतु न्ते मनुष्याः पाथं ! सवशः 

इति गीता; श्रीटष्णस्य वाणी श्रीरामक्ृष्णजीवनेऽथंत 
प्रकारित उपडभ्यते । 

८रुचीनां वेचित्याद् ऋजुककुटिखनानापथजुषां 
चणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव” 

इति श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिगंतस्तोश्रममेबाणी श्रीरामक्ृष्णजीचन- 
माध्यमेन जगद्वासिनां सन्निधौ पुनष्वेनिताऽभवत् 

विश्वधर्मस्येतस्य नवप्रकाशनार्थमेव भगवतः श्रीरामकृष्णस्य 
प्रादुभौवः । कस्यचन विरिष्टस्य धमेस्य, सम्प्रदायस्य; देशस्य; जाति- 
समाजस्य बा कृते श्रीरामक्ष्णदेबो न समागतः । तस्यागमनं समस्त- 
विश्धवासिनां, गृहस्थानां, सं्यासिनां, सरीपुरुषार्णा, बाटक- 
बाङ्िका्नां, सबर्दुबलानां खज्ञान्धमूकबधिराणां, सवस्तरीय-विमिन्न- 
रुचीनां मानवानां हिताथममत्। 

एकदा श्रीरामचक्रष्णदेवेन भावाविष्टेन सतता समवेतान् भक्तान्. 
छक्ष्यीकृत्य प्रतिपादितम्--.. . अतत्यं ( मदीयम् ) साधनं भजनं सवं 
युष्मद्थंमेव । -"उदाहरणल्पमस्ति च । अहं सर्वाशमयुतिष्ठामि; 
युयमेकाशं तु कुरत ।” 

भरीरामङ्कष्णस्य साधनं भजनं च स्वीयसुक्तिसाधकं नास्ति प्रव्युतं 
जगद्वासिनो धममार्गेऽुप्राणितान् बिधातुमादशैयुपस्थापयितुं च 
सममवत् । तेन पृणोङ्गसाधनस्य यो द्यादर्थंः समयुपस्थापितस्तेन प्रेरणा- 
मासाद्य छोकाः स्तोकमधिकं वा साधनं करिष्यन्त्येव । तस्य सम्पूणंमपि 
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जीवनमाभ्यात्मि काखोकस्तम्भस्वरूपं, सवेधमावरम्बिनां कृते दिग- 
दशनस्ेज्गितेन परिपूणंमासीत् । केवलं हिन्दव एव न हि, प्रत्युत बौद्धा 
खेस्ताः, माहम्मदाः, संन्यासिनो, गृहस्थाः, लियः, पुमांस, आग्विक- 
नास्तिकाः, सवेदेश्लोयसवस्तरोयमानवादरच तदीयपरिपू्णंजीवनेना- 
दुप्ररणां प्राप्स्यन्ति । अत एव तस्य विभिन्नधमणां साधना वभूव, 
तस्य च जीवने प्रतिमापूजामारभ्य निगुणत्रह्यास्मविज्ञानं यावत् 
साथक् रूपायणं छभ्यते । 

महात्मना गान्धिना चेकत्र छिखितम्--«*--रामकरष्णपरमदहसदेष- 
जीवनं धमावुष्ठानस्येकः परिपूणे इतिहासः । तस्य जीवनद्पणे वयं 
परस्यक्चप्रतिफङितमिव श्रीभगवन्तं द्रष्टुं सुयोगं प्राप्तुमः। अस्य 
देवमानवस्य जीवनवेदाध्ययनेनेदमेव सुस्पष्टः भतीयते यदीरवर एवैको 
नित्यः सस्यद्व तद्भिन्नं सवंमनित्यम् ।*““ 

““वतैमानेऽविन्धाससन्देहयुगे रामङ्कष्णस्येरवरपरायणता उवदख- 
न्विरवासदरच  संख्यातीतनरनारीणामन्तःकरणे सान्तनाऽऽदा- 
मृतानि सिक्तवन्तो । अन्यथा तच्चेत्तांसि अध्यास्मिकाटोकसम्पाततो 
वच्ितानि स्युः । तस्येदबरभ्रम्णि मोगोखिकी प्रकारान्तसीया वा सीम- 
रेखा न विद्यते । श्रीरामकृष्णस्यापार्थिवं प्रेम विरवव।सिनां हृदये 
दित्यां प्रेरणां सञ्चारयति ,” 

श्रीरामङृष्णदेवेन नेष्ठिकार्य्राह्मणेन सताऽपि खेस्तस्य, इस्छामी- 
यस्य धमंस्य च साधना्नुष्ठिता । एतेनैकतः सवेधमाणां सत्यता 
स्थिरीकृता, द्वितीयतदच संसारस्य सबेऽपि धमः सनातनवेदिकधम- 
स्याराभूताः शाखारूपाद्चव प्रमाणिताः । तथा श्रीमद्धगवदूगीतायां 

यद्यद्धिभूतिमत्सन्त्वं श्रीसदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम 
तेजोऽ्छसस्भवम्” इति श्रीद्ृष्णस्य वचनमपि सा्थंकममत्। यत्तः 

ग् 
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जीससमोहम्मद्भरथतयो महात्मानो भगवतः श्रीरामचरष्णस्य तेजोऽश- 
सम्भवा एव । 

श्रीरामकृष्णेन सर्वत्र सावं मौमवेदान्त-धमं एवानुष्ठितः । स्वामिना 
विवेकानन्देन तदुवेदान्तधर्मसंकषिप्रपरिचयं ददतेकन्च स्थने प्रोक्तम्- 
“द्ेतम् , विशिष्टाद्रतम् , अद्धैतं, चेति त्रयमेव बेदान्तधमंस्य स्तररूपं 
विभिन्नभूमिकास्वूपं वा । सां सारिकाः सवेऽपि धमा वेद न्तधमंस्य 
ततूत्रित्तयस्तरान्तगताः सन्ति। अथात् सर्वेऽपि ते वेदान्तधममेस्य 
विरिष्टाः शखाः भवन्ति । यथा सवां अपि शाखाः एकस्मात् मूल- 
बृक्षादेव समुत्पन्नास्तथेव जागतिका निखिरा अपि धमी वेदान्त 
मूलका एव । द्वेतवाद् एव युरोप्रीय सेमिटिकजातीनां भाव आभ्यन्तरिक 
सेस्तेस्छामधमेसवहूपेण परिणतः । वेद्ान्तस्याद्रतवादो योगातु- 
भूविरूपेण बोद्धधमेनामतोऽभिहितः। पुनरचेते त्रयो मतवाद्। आयं 
जातीयाभ्यान्तरिकप्रयोजनमनुस्स्य विभिर्नसाधनायुष्ठानपद्धत्या 
दिन्दुधमेनामतः परिणता अमबन् । अतः संसारस्य सर्वेऽपि धमां 
सामूहिकषूपेण वेदान्तधमोन्तगेता एव । 

द्वेतम् , विरिष्टद्वेतम् ; अद्टेतम् इति वेदान्तभूमिकाश्रयमतिक्रम्य 
न काऽपि नवीनो धमे दद्भवितुं शक्रोति । श्रीरा मङ्कष्णदेवेन विभिन्न- 
ध्मसाधनायाः, सवेधर्म॑समन्वयस्य, “यावन्ति मतानि तावन्तो मागो 
इति सत्यस्य च प्रहिश्ठया विविधधमोणामेकाऽष्यास्मिकी भित्ति 
संस्थापिता । | 

£ स्थापकाय च धमेस्य सवधमस्वरूपिण । 
अवबतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥ 

इति प्रणाममनच्त्राभ्यन्तरे श्रीविवेकानन्देन स्वामिना श्रीरामकृष्णः 
देवस्य समस्तमपि जीवनं सूत्ररूपेण प्रकारितमास्ते । एतस्य प्रणाम- 
मन्व्य साथंकोक्चारणं कृवन्तो वयं वतेमानमरन्थे वेदान्तमूतं 
सदाक्तिकस्य भगवतः श्रीराभक्रष्णस्यातिसंक्िप्रजीव्रनमाखोच यिष्यामह् । 

== ध °= 
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१ 
पकृतिकनिखिलमाघरुयुरीमो वसन्त-ऋतुरासीत् । फाल्गुनमास- 

शुक्कद्वितीया तिथिः। समयश्च ब्राह्मो सुहत: । हृगली मण्डलान्तगंते 
कामारपुकरृरनाम्नि मामे निधेनस्येकस्य ब्राह्यणस्य पर्ंकुटीरे माद्गलिक- 
राङ्कध्वनिरश्रयत । सङ्गलध्वनिना चैतेन समस्तोऽप्यावसथो मुखरितो 
रोमाच्चितश्चामवत्। गृहाधिपतिः खुदिरामचट्रोपाध्यायोऽपि निशम्य 
तं शद्कध्वनि कस्यापि देवस्याविभौवममन्यत । मानुद्धन््रमणिदेन्याः 
पाचनं क्रोडस्थलं सरोचिषा प्रकाशयन् एकः शिशुजेनिमलमत । 
वङ्गीयस्य १२४५ अब्दस्य फाल्गुनमासीयपष्ठदिवसः, तदनुसारम् 
५८३६ इंशलीय हायनस्य फरवरीमासस्य सप्रदसी तारिका सौम्य- 
वासरश्चासीत् । 

. ॐ ओ 

बालङमिमं केन्द्रीकृत्य लघुतरोऽपि कामारपुकरो श्रामो जगदू- 
विख्यातिमवाप । धमात्मा खुदिरामचद्रोपाध्याय इतः कतिपयवषपूर्वमेव 
भामेऽत्र समाजग।म । एतदीयः पूवंनिवासः कामारपुक्कुरतः कोरामात्र- 
दूरावस्थिते देरे-नाम्नि स्रामे समभून्। चद्रोपाध्यायपरिवारो 
मण्थमश्रेणिकः । धान्यक्न्ं, गृहादिकं सवंमपि तस्यासीत् । किन्तु 
सत्यनिष्टो ब्राह्मणोऽयं मिथ्याभियोगे साक्ष्यादानात् तद्भ्रामग्रजापीडक- 
भूस्वामिनो रामानन्दस्य क्रोधभाजनतामुपगतः, सर्वस्म्राहं मामान्निः- 
सारितः । उपवेशनस्यापि नासौक्िञ्ि्चरस्थानम् । प्रायश्चस्वारिशद्वष- 
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देशीयोऽरौ रामचन्दरम्य श्रीरघुवीरस्यानन्यसेवकः सुदिरामः सवासना 
सवेष्टदरवं संस्मरन् स्वकीयं पैतिकं सवेस्वं परित्यज्य तदूप्रामान्- 
निर्जगाम तथापि नासौ मर्गेऽटास्यमानतां प्रपेदे । येन भगवता 
रघुवीरेण गामानन्द्रायरूपं बिभ्रता तस्मै पीड़ा प्रदत्ता, तेनैव 
सुखखार्गोष्वा.भेरूपेण कामारपु्करे आश्रयोऽपि प्रदत्तः । खुदिरामस्य 
पारिवारिी विपत्तिवार्तामाकण्यं तद्बाखमिव्रं गोस्वामी सुखरालः 
खीपुत्रकन्यादश्रहितायास्मै स्वगेहस्येकमागे निवसतु तत्काटमेवा- 
श्रयमपितवान्, स्वीययुहटदः सांसारिकजीवनयात्रानिवीहाथं 
"ल््मीजठा”-नाम्ना प्रसिद्धक्षे्रतः एकबीघातोऽपि समधिक- 
म्युवैगेत्रं कमपि नियमामन्तरेव सद् 1काक्ृते प्रादाच्च । राममक्त- 
सुदिरामस्व नत्राभ्यामानन्दाश्रूणि प्राबहन् । भ्ममचस्य श्री मतो भगवतो 
महतीमनुकम्पां मन्यमानस्यास्य हृदयं कृतज्ञताद्रममूत् । 

ॐ {1 ॥. 

खुदिगमः, तत्कान्ता चन्द्रमणिः, पुत्रो रामक्कमारः, कन्या कात्यायनी 
चेति सवे सुखलालसमपितसद्मनि ससुखमू षुरेव, किन्तु सुदिरामस्या- 
राध्यङ्कखदेवतायाः > श्रीशीतलखादेव्या घटोऽपि तत्राश्रयमरूमत । सांखा- 
रिकेटुःखपरम्परया प्रपीडितोऽप्यसौ निजप्राणोपमां परमाराध्यदेवतां 

# श्रीरशुवीरः सखुदिरामस्य कुख्देवता । किन्तु तस्य रे श्रीरघुवीरस्य 
काचित् प्रतिमा प्रतिष्ठिता आसीत् न वा इत्यस्य किमपि प्रमाणं न छभ्यते । 
प्रत्येकस्यापि नैष्िकाद्यणस्य गदे शाखि्रामः नित्यं समर्च्यते! भक्तस्य 
खुदिरामस्य णेऽपि शालग्रामस्य प्रतिष्ठा स्वाभाविकी } एतदनुमीयते यत् 
पेचिकग्रहपरित्यागकाङेऽसौ सर्वा अपि गृहदेवताः शीतलादेव्या घटेन सह 
समानयत् } ततश्च देवदेशेन या ुवीरदिख प्राता तामपि समानीय 
निजण्हे स्थापितवान् । एकस्य ततोऽधिकस्य वा शाषिग्रामस्य समच॑नं 

ब्राह्यणग्हे बोभूयते स्म | 
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नैव विसस्मार । निरधरिततरीकर्णधारस्य भगवतः पाणिमापदुभरस्तोऽसौ 
समधिकं जाह । अनन्यश्चरणस्य भक्तस्य योगं क्षेमं च भगवान् स्वयं 
निवेहति। उक्तः च भगवता--“अनन्याश्चिन्तयन्तो मांये जना 
पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् डत । खुदि- 
रामस्य सांसारिकं देन्यममावश्च शनेः शनेष्येपागच्छत् । "'लक्ष्मोजल। 
स्थिता स्वल्पीयसी भूमिः सुवणंमफछत् । श्रीरघुवीः नामस्मरणपुरस्सरं 
खुदिरामो भूमौ तस्यां पूवं स्वहस्तेनव धान्यबो जानां विरोपणं कृत्वा 
तदनन्तरं ततकायाथं कमकरान् नियोजयति स्म । एतस्स्वल्पभूमिभ्वग- 
समुत्पन्नधास्यानि तदीयपारिवारिकावहयकत्वादीनि पूर यत्वाऽभ्यागता- 
तिथिसाधुमक्तसेवाथमपि पयाप्रान्यभूवन् । सुदिराम एतल्ानाति स्म 
यत् इदं सवमोदाय तदीयप्राणप्रियश्रीरघुवीरदयापरि णामस्वूप॑मेवेति । 

तदानीमेकस्मिन् दिने खुदिरामः कायवशात् भ्रामान्तरमगच्छत् । 
ततः परावतंमानः कञ्म्चित्काटं विश्रामाय सुश्लौतखच्छा च युक्तस्यकस्य 
चृक्षस्य तर उपावरात् । तत्र च इारीरश्ेथिल्यात् चयानो नद्रासवाप । 
स्वप्नऽसावपश्यद् यत् तदीय आराध्यदेवो नवरकिशा९ रमामस्वरूप- 
स्तन्चिकटसुपस्थाय स्वकीयकमरूकोमखंगुल्या स्मीपव।दधान्यक्ष्ं 
संकेतयन् सकरुणाद्रभावं व्याहरति-“"बहोः काखादह् ५चावर्हटत- 
दशायां तिष्ठामि । मासितः स्वगृहं नयः; तव पूजनस॑बन।{द्कमधिगन्तु 
मम महती समीहा” इति । खुदिरामः सखप्नो स्थित उपविष्टा व्याचन्तयदू 
यदेष स्वप्नो देवो बाणी वा { विस्फारितनेत्राभ्या चतुदिज्ञु व्यलाकयत् । 
निकटवत्तिनि धन्यक्षत्रे पातितदृष्टिरवागच्छद् यदिदमेव «वप्नृ् 
स्थानम् । अग्रे गच्छता तेन निमाकितं यदेकस्या: सुन्दरसालिघ्रामाराराया 
उपरि विषधरः सपं एको निजां फणां विष्ठीर्योपविष्टा बरवत । स्वप्न- 
श्रमो दृरीभूतः । किच््चिदभ्यणेमुपरिथिते तस्मिन् सर्पोऽदश्यतां गतः । 
अवेगपूणेमनाः खुदिरामो “जय राम” इति शब्दभुच्चारयन् शिखामतां 
हस्ताभ्यां जग्राह । ठक्षणानि विरोचय रघुवीरकिरुयमित निध्िस्य 
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हर्षोत्फक्ञखोचनः किलां तां स्वहृदा समालिङ्गय स्वगृहमागतय 

कास््ोक्तविधिना पूजागरहे प्रतिष्ठापयामास्च 1" 

तदाप्रभृति खुदिरामस्य सर्वाधिकः समयस्तञ्जामदेववायाः पूजन- 
वन्दनादिकर्यष्वेव व्यत्यगच्छत् । श्रीरघुवीरः समभ्रं तच्चेलन्यमधि- 

चक्षार ! दिनानुदिनं तदीया तन्मयता वध्रे । बहुविधानि ईिन्यदशं- 

लानि नानाऽच्छौश्चिकानुभू तयश्च खुदिरामं तन्मयमानन्दमयञ्चाक्कु: । 

खुदिरामस्य सौम्यसमुञ्ञ्वल मूत्तिमीक्षमाणा ग्रामीणजनास्तं वरेण्य 
ऋषिवत् श्रहधते स्म.। मरामपथादागच्छन्तं तमवलोक्य तदूप्रामवास्तव्या 
अयमागच्छतीति व्याहरन्तो मार्गमुञ्ित्वेकृतः स्थित्वा च तं ववन्दिरे । 

प्रतिदिनं प्रातः सायं च श्रीगाय्रीजपकारे ध्यानावस्थितचेतसः 

खुदिरामस्य आरक्त वश्चःस्थखं तदीयप्रेमाश्रस्नपितं समजायत । 
ब्रह्मसु हृतं पुष्पपात्रमादाय पुष्पावचयनग्रहृत्तन तेन साकं तदीया- 
ऽऽराध्यदेवी सीतलाऽपि धृतरक्तवघना बाछिकेव भ्रमन्ती कसुमचयने 

तरसाहाय्यं व्यदधात् । एतादृशं दिव्यदशेनं खुदिरामजोवने सहजठमभ्य- 
मिव संवृत्तम । तदीय आराध्यः रघुवीरस्तस्य समस्तां पाथिवसम्पद्ं 
प्रणारय देव्याः सम्पदोऽधिकारिणं तमकर्षत् । तस्य हृदये न कोप्य- 
भावः, खेदोऽभियोगो वा स्थानमगृहणाद् यतोऽसौ देव्याः सम्पदो 
ऽधिकारितां प्रपेदे 1. 

एकस्मिन् दिवसे खुदिरामो नैजं भागिनेयं रामचन्द्र द्रष्टं कामार- 
पु्करतो मेदिनीपुर गन्तुं परस्थितः । दीवेकारं यावत् रामचन्द्रस्य कोऽपि 
वत्तान्तस्तश्य विदितो नासीत् । विश्चतिकरोश्चपयन्तं पद्भ्यामेव गन्तन्य- 
मित्यतः प्रत्युष एवासौ प्ररिथरतः। तदानी माघस्याव सानं फाल्गुन्- 
स्यारम्भो वा आसीत् । दिनस्य दरावादनकाखं यावद् गच्छन्नसो 
मागेसमी परस्थं नूतनपत्र समन्वितं विल्ववृ्षमेकमपरयत् । तस्मिन् खमये 
माकारपुञ्करस्थाः सर्वेऽपि विल्वद्रुमा निष्पत्रा अभूवन । इमानि कोमल- 
विल्वपत्राणि विरोक््य तन्मन आनन्देन नरीनृत्यते स्म, चेतसि 
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रिवपुजामावना समुदियाय। मेदिनीपुरगमनवृत्तान्तो विस्मृतः! 
समीपस्थथामत एकं नवोनं वस्त्रखण्डं वंशनिमितपुष्पपाच्ं च क्रा, 
पात्रं च सुन्दरकोमख्विल्वपत्रपरिपूणं विधाय; आपद्रग वस्त्रखण्डेन 
पिधाय चापराह्ने चिबादनकारे पुनः स्वगृह परावघृते । 

असामयिकं तत्परावत्तेनमवणोक्य तदीया धर्मपल्ली चन्द्रादेवी 
(> [.। [ । ४५ १ 

सविस्मयं तमष्रच्छत्--““क्रं सवान् मेदिनीपुर न गतवान् ? परावतं- 
न्य छि कारणम् ? भवता योजनमपि न कृतं भवेत् ?" 

“न पश्यक्षि, कीदङ्मनोहराणि विल्वपत्राणि ? -विरोकितान्येतानि 
कथं रयक्तव्यानि स्यु” सितयुदी्य द्रतं सनात्वा खुदिरामः शिवपूजाथ 
युपाविरात् । शिवपूजां विधाय दर्षोरफुलख्चेतसा तेन प्राणाधिक्रप्रियतमः 

भररघुवीरः शीतखदेवी च समलञ्चक्राते । देवतुल्यं स्वामिनं भ्रति 
भ्रद्धागवंवस्याश्चन्द्राया हृद्यं हषेपरिपुतं नयने च साश्रुणी सम्डत्ते 

कामरपुङ्करेऽत्र ॒खुदिरामस्य नववर्षाणि व्यत्यगुः । उ्येषठस्तनयो 
रामङ्कुमारो युवावस्थामधिगतः। कन्या कात्यायन्यपि विवाहयोस्या 

# भ ४ दुर संब्त्ता । कामारपुक्करतः प्रायः पश्िमोत्तरदिकोणे कोशमत्रं दूरावस्थिते 
“च्मानूड़ः म्रामे केनारामवन्योपाभ्यायेन साकं सुदिरामेण कात्यायनी 
समुद्वादिता । केनाराममगिन्या च साधं रामङ्कुमारस्य परिणयोऽभूत्। 

रामङ्कमारः क्रमेण व्याकर ण-साहित्य-स्छतिशाच्तरेषु पारङ्गतो भूत्वा 
शनेः शनेः पारिवारिक भारमप्यवहत् । श्रीरघुवीरा्कम्पया खुदिरामस्य 
पारिवारिकी दशा साधीयसी संजाता । दीधेकारुतस्तन्मनोनिष्ित- 
तीथदशंनसमीका जागर्विमवाप्ना । सम्भवतो वङ्गाब्दस्य १२३० वर्ध 
ऽसौ सेतुबन्धरामेश्चरदशंनाथं पदातिश्चचाख । श्रीरामे रदर्शनं कृत्वा 
दक्षिणदेशस्यानेकतीथेदशं नान्तरं सेतुबन्धरामेश्वरतो बाणलिङ्गरिवमादा- 
येकवषौत्परं स्वगृहं समायातः । श्रीरघुवीरस्य शीतलायाश्च सन्निधावेव 
वाणेश्वरः शिवोऽपि प्रतिष्ठितोऽभवत् । वतश्च प्रायश्चः षोड्शवषौनन्तरं 
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१२३२ वदङ्गाब्दे चन्द्रमणिदेवी पुत्ररल्नमपरमप्येकं प्रासोष्ट । रामेश्वरतीथ- 
परावत्तेनासपर पुत्रजन्मेति खुदिरामेण रिशोनीम 'रामेन्धरः इति विहितम् । 

४) भैः गैः 

कात्यायनी अतीव रोगग्रस्ता । तामवखोकथितुं खुदिराम- 
स्तदीयश्वसुरपुरम् “आनूड"-माममगच्छत् । सुग्णाया हावभावमारोक्य 
सुदिरामस्य भूतावेश्सन्देहयो जातः। स च धभ्यानस्थो भूत्वा प्रतं 
संबोध्य व्याजहार-““स्वं भूतो वा प्रेतो व दानवो वा योऽसि सोऽसि, 
कारणमन्तरेणेव मम तनूजायाः कष्टं कथं ददासि ? एतां विहाय 
स्थानान्तरं गच्छेति समादेशः” ! कत्यायनीमुखेन प्रेतात्मा प्रद्युघाच 
“अहं महत्कष्टमनुभवामि, यदि भवान् गयायां पिण्डं दत्वा मां 
समुद्धरेत्, तदानोमिमां विद्यय स्थानान्तरं गन्तु" शक्रोमि ।" 

प्रेवात्मनः कातरोक्तिमाकण्यं दुःखितः खुदिरामः प्रत्यवादीत्- 
“मम पिण्डदानेन यदि तबोद्धारो मवेत् ताह नूनमहं तुभ्यं पिण्डं 
दास्यामि, परन्तु तेन तवोद्धारो भविष्यतीत्यत्र किं प्रमाणम् १ 
्रतेतत् प्रेतो रुदन् प्रोवाच--“मवतैतस्ममाणमवदयं प्राप्स्यते, 
एतस्समीपस्थनिम्बवृक्षस्येकां गुरुशाखां भङ्त्वाऽहं प्रस्थास्ये” इति । 

खुदिरामद्वारा गयापिण्डदानानन्तरं एकस्मिन्दिने मध्याह निम्ब- 
वृक्षशाखेकाऽकस्मात् चटपटाशब्दं कुवांणा समत्रुख्यत् । कात्यायनी च 
पूणैरूपेण स्वस्थाऽभवत्। प्रतटुःखमोचनभावनैव सखुदिरामाय 
गयागमनप्रेरणामदात्। परन्तु तत्सम्बद्धं देव मिङ्खितमस्तीति को 
जानातिस्म? 

१२४१ वङ्गाब्दस्य शीतकाखान्ते सखुदिरामेण गयायात्रा ता । 
तदानीं सम्पूर्णोऽपि पन्थाः पदूभ्यामेव गम्यते स्म । चै्रमासस्य प्रारम्भे- 
ऽसौ मयाधाम प्रापत् । गयागमनात् प्राक् काशीविश्वनाथदशंनमप्यन्व- 
तिष्ठत् । मधुमा एव गयाध।म्नि पिण्डदानस्य प्रास्त: समयः । 
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प्रायो मासं यावत्. पुण्यधाम्नि स्थित्वा तेन शास््रविधिमनुसृत्य 
पिव्रकायं सम्पादितम् । पिद्रमावृपूवेजानां पूणेतया ऋणान्यपाञ्त्य 

दिरमस्यान्तरात्मा नितरां प्रासीदत् । छऋणभारावतरणेन प्रसन्नमनसो 
भगवतोऽपारकरुणां संस्मरतश्च तस्यानन्देन रारीरं पुरुकितं संवृत्तम्, 
निश्चिन्तो रत्रौ निद्वितोऽसौ स्वप्नमपरयत्--श्रीमन्द्रि विष्णपाद्- 
पद्मोपरि पिण्डदानं कवेतस्तस्य पितरो अ्यातिमंयदेहधारिणः 
पिण्डान् गृह्णन्ति” इति । स्वप्नटदयमिदमवलोक्य तेन सीमातिकरान्त 
जआनन्दोऽनुभूतः । 

क्षणानन्तरं पुनगप्यपरयत्- मन्दिरं स्िग्धज्योतिषा सयुद्भासित- 
मस्ति । तत्र च समुञञ्वकस्वणेमयसिंहासने {दन्यकान्ति्ज्योतिमेयविग्रह- 
धारी आनन्दधनः परमपुरुषा [विराजते परितश्च सुक्ष्मदेहधारिणो 
बद्धहस्तास्तं स्तुवन्ति ; वरेण्यदेवोऽयं स्निग्धभ्रसन्ननयनः सवौनवरो 
कयति। नितरामानन्दितचेतसा तेन संकेतद्रारा खुदिरामो 
निजाभ्यर्णमाकारितः । आनन्द विहटं खुदिरामं प्ररदन्तमालोक्य 

यपुरुषोऽसौ सुमधुरवचसा सुदिरामसुवाच--“खुदिराम ! तव 
भक्त्यादवीव प्रसन्नोऽस्मि । सेवाय्रहणाथं महं तव पुत्ररूपेणावतरिष्यामि? 

सकरुणं खुदिरामः प्रव्युवाच--श्रभो ! दीनोऽदहं, मवत्सेवां 
कथमिव कत्त शक्रोमि ? परमदेवेन स्ेहप्रंकण्ठेन म्रद्युक्तम्- 
'"विभेषि कथं विप्र ! यथाश्चक्यनुष्ठितया तव सपयंया परितुष्टो भवि- 
ष्यामि" । स्तन्धीभूतस्य खुदिरामस्य निद्रा भग्ना, आनन्दविस्मयान्वित 
पयीलोचयत्-““देषस्वप्नो न मिथ्या मवति, कि भगकान् मम पुत्ररूपेणा- 
तरिष्यति ? एतदूव्यतिरिक्तः न तेन छिस्म्चिदन्यदारोचितम् 
आनन्दोल्छखासविहरेन मनसि विचारितम--“अकिंचनस्य मम भाग्ये 
किमेतत्सम्भवति ? कियदिनानन्तरं स्वगरहमागतोऽपि स्वभ्रबृत्तान्तं 

दयमणिमञ्जूषायामंवागोपायत् ।-““ 
सुदिरामस्य गयाधाम्नि स्थितावेब माता चन्द्रमणिरेकस्मिन् दिने 
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स्वगृहनिकटस्थयोगिरिवमन्दिरसननिधौ वतमाना स्वीयान्तरङ्गभूतया 
शधवनीः-नाम्न्या कयाचन सखिया सह वान्तौ" छुरवाणा अकस्मद्पयत् 
यन्महादेवाङ्गसयुद्भूतं दिभ्यं ज्योतिरमन्दिरशद्मासयत् करमशः तरङ्गा 
कारेण घनीमूतं तदुदरे भ्रविष्टभिति । तदानीं सा मूच्छौमवाप 1“. 
दिनेषु गच्छतु चन्द्रादेव्येद् मनुभूतं यत् उयो तिषस्तस्योदरे प्रविष्टत्वाद् 

गर्मव्रती संवृत्ताऽस्मीति 1 
भगवान्. विष्णुः पुत्ररूपेण मम गृहे समागमिष्यतीति चृत्ताम्तः 

खुदिरामेण  गयाधाम्न्येव बिदितोऽभवत् । इतश्च ज्योतिःस्वरूपः 
शिवश्वन्द्रमणेरुदरं भ्रविष्टः । खरूपतः रिवो विष्णुवां एक एव । केवछं 
नाममात्र मेदः । उक्तं च केनापि- 

““उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदेन भिद्यते मेदः। 
कल्यति कश्चन मृदो हरिहरमेदं विनाशास्म् ॥* इति 

परमपितुः परमेश्चरस्य ब्रह्मा, विष्णः, रिवश्च तिखोऽपीमे विशिष्टा 
रैः ॐ यै १ ^~ 

मृत्तयः परस्परमभिन्नाश्ात एव नानारूपैजग ति प्राकव्यमापद्यन्ते 1... 
कामारपुक्कुररिवमन्दिरघटि तघटनासमनन्तरमनेकेषां देवानां 

देवीनां च स्वप्ने जागरणे च दशनं चन्द्राया जीवनस्य नित्यवटना 
समभवत्! देवाश्च ते गरहजना इव संबभूवुः । वया सहुाऽक्ञरीरिणस्ते 
भ्राम्यन्ति स्म । तस्याः इरीरतः खगन्धो दिक्षु प्रासरत् । कदाकद्1चिदियं 
नूपुरध्वनिमश्यरीरिणीं चाचमाकण्यं च स्तम्भिताऽजायत । दयादक्िण्य- 
सपय्योदिमावनायाः प्रत्यक्षमत्यौश्न्द्रादेम्या वात्सल्यभावो देवमानव- 
निर्विसेषं दिनानुदिनमवधंत । कस्यचन दीनताम्खानमु मवलोक्य 
तदृन्तःकरणं द्याद्रं जातं मादृभावश्च प्रवायते स्म 1 

गयाधामतः परावत्तंमानस्य खुदिरामस्य दृष्टिः सवतः प्रथमं 
स्बीयसधर्मिण्यामपतत् । स च तस्या देहे मनसि च परिवतेनमपदयत् । 
सरलचित्तया चन्द्रया स्वपतये साधारणीं वात्तंमपि अश्रावयित्वा 
नाद्धुभूयते स्म॒ सन्तोषः । पद्युरनुपस्थितिकारे धटितामखिख्वटनां 



९ श्रीरामद्कष्णचरितम् 

सा पतिं श्रावितव्रती । पन्नीश्चुलात् वृत्तातभिममाकण्यं गयाधामस्वप्- 
वास्तविकत्वे खुदिरामसंशयः समं निराकृतः । स भीतां चितितां च 
स्वपल्नीमाश्चासयन् व्याजहार यत्-गयाधामुनि श्रीभगवानटोकिको- 
पायन मामवाबोधयद् यदसौ मम पुत्ररूपेण समवतरिष्यतोति । 
एतद्ाकण्यं आनन्दमञ्नया चन्द्रया विचारितं-किमेतसर्सम्भवम् ? ` 

व्योतिर्भयपरमपुरुषग्भधारणानन्तरं चन्द्राशरीरकान्तिः स्वेषां 
टृष्टिमाचकष । समवयस्काः सह चयः पारस्परकवातोयामिदमचु- 
^“प्रौदावस्थायामीहरं सौन्दय्येम् ? ब्राह्यणीयमस्मिन्नवसरे जीविष्यति 
न वेति सन्देहः 1 

चन्द्रादेन्या गमदिवसवृद्ध्या साकमलौकिकदेवदरनेष्वपि बृद्धि 
समजायद । एकस्मिन् दिविस तया हंसाखरूदेका देवमत्तिर्वलोकिता । 
भानोः प्रखरसन्तापेन तदेवस्य करणामयमाननं रक्ताभमदृश्यत । 
विलोक्य चेतच्वन्द्रारेव्या हृदयं स्नेहाद्रंमभत् › ₹क्तवती च--''अये पुत्र 
हंसारूढ्देव ! सन्तापेन तव वद्नं राष्कतामगच्छत् , मम गृहे जखाद्र 
पयुषितमोदनमस्ति, तत् भुक्त्व! स्वकोयह्टदयं छिचित् सीवलं कुर 1” 
एतरस्ेहमयं भापरणमाकण्यं मधुरं विहस्य च मरिरसावन्तधानमव।प । 
एतादृशां देवदशेनं चन्द्राया जनायासङ्भ्यमबोभूयत 

खुद्रामः सविस्मयं स्वसहधर्मिणीगुखेनोदन्तमिमं निशम्य 
नितरामानन्दमय्मोऽजायत । पुटकितमनसा च तेन तस्य शभवासरस्य 
भास्वरज्योतिषोऽरुणिमरूपदिन्यदिदा-दरनस्य च प्रतीक्चा समक्रियत । 

# र | त 

वंगीयफाल्गुनषष्ठदिवसे सौम्यवासरेऽघंघटिकामात्नरराज्यवरोषे 
प्रसववेदनामनुमवन्ती चन्द्रा घनी-वात्री-खाहास्येन धान्यङ्टरस्थान- 
माश्रयन्ती पुत्ररलमेकं प्रसुषुवे । प्रसूतायाः समयोचितपरि चयानन्तरं 
धन्या धान्या विलोकितं यत् नवजातः शिशुरदश्योऽस्ि । अघ्यन्त- 
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ञ्यस्ततयाऽन्वेषणेन दृष्टं यत् शिद्यारयं धान्यपाकचुह्धिकाया भस्मनि 
तिष्ठतीति । शान्तं विभूतिभूषितं बालकमेनं क्रोडीकृत्य धन्याऽपूर्वोऽयं 
वालः षण्मासदेशीय इवावलोकितः "यः श्रीरामषष्णस्त्यागिसाम्राञ्य- 
चक्रवर्तिन आदशेजीवनं दर्धितवान् स जातमात्र एव त्याभिराज- 
श्रोशंकर इवास्मानं विभूतिभूषितांगं कृतवान् । 

शाञ्चमरम॑ज्ञः खुदिरामो बारुकस्यास्येतादरं शमजन्मटग्नमालोक्ष्य 
स्वयं निर्णिनाय यत् स्वव्रतिज्ञानुसारं श्रीगद्ाधर एवायमाविरस्यतोऽस्य 
गदाधर इति नाम निदिदश्। {चद्नन्तरं प्रख्यातञ्योतिविदूभ 
समागत्य नवजातकजन्मकाटीनम्रहगणनया निधितमिदं यदू बाल- 
कोऽयं भविष्यति परमो धमेवेत्ता, पूज्यः, अहर्निशं पुण्यकायोनुष्ठान- 
परायणः; संख्यावीतरिष्यवर्गंसेवितः, कुत्रापि देव्मान्दरे निवसन् 
नवीन धमंमागं प्रवत्तेयिष्यति ; नारायणांरासम्भूतमह पुरुषरूपेण 
विख्यातो मानवसमाजस्य परिपूज्नीयो भविष्यतीति ® भरतिदिनं 

€ चरि्रनाथकस्य रामङ्ृष्णनामनि विद्यते महान् मतमेदः । स्वामी 
सारदानन्दो लोलप्रसंगे निर्दिशति--्रस्माषठ केषाञ्चनायं विमो यत् 
संन्यासदीक्षावसरे श्रीमता तोतापुरीगोस्वामिना शयामङ्ृष्णः इति नाम निर्दिष्टम् । 
श्परे मन्यन्ते यत् परमहंसदेवपरमभक्तः सेवक्श श्रीमान् मथुरामोहनो शाम- 

कृष्णः इति नामधेयं चक्र }? 
तोतापुरीमहारायो १२७१ वबङ्गाब्दे दश्चिणेश्वरमागतः। परं दक्षिणेष्वर- 

मन्दिरकार्याख्यसाहाय्यदानपुस्तिकायां १२६५ वङ्गाब्दे तदनुसारं १८५८ 
खृष्टाब्दे रामङ्ृष्णभङ्चाचायरूपेण परमहंसदेवस्य नामनिर्देशो निमाल्यते । 
वृत्तान्तोऽयं. कथायृतस्य द्वितीयभागे सक्तमसंस्करणे रुभ्यते । तदानीं भीरम- 
ष्णो मङ्धचायंः भीराधाकान्तमन्दिरस्य पूजकः, पञ्चसुद्रात्मकं मासिकं वेतनं 
च रमते स्म} सुतरं तोतापुरीमहाशयस्य दक्षिणेश्वरसमागमात् प्रायः 
सप्तह्ायनतः प्रागेव रामङ्ृष्णनाम्षसुल्ख्खो दरीद्यते ! अतः ्यमङ्ष्णः 
इति नामं तोतापुरीगोस्वामिना न दत्तमिति निश्चीयते | 
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-दिश॒रयं चन्द्रकलेव प्रावधेत । सल्पवयस्कोऽप्ययं वारको निर्खिपत- 
गृहस्थुदिराममपि स्वीयेनालौकिकेनाकषेणेन स्नेपारो बबन्ध । 
अपू्वश्ोभाशाकिनं शिषमेनं स॒ निजनयनागोचरं नैव कतु 
प्रमवति स्म। मातु्वद्रमणिषेव्यासतु बारुकोऽसौ प्राणेभ्योऽप्यधिकः 
प्रयानासीत् । बालकदिन्याकर्षणवक्छीमूतौ केवरं तत्पितरावेव नास्तम्, 
्रस्युत सवेंऽपि भ्रामवासिनः पुरुषाः सियश्च रिश सौन्दर्येण प्रभाविता 
आष्ृष्टाश्च समभूवन् | 

भगवता श्रीकृष्णेन स्वजन्मत एवाखौकिक्यो रीखाः भ्रदरिताः) 
किन्तु तद्पित्रोषटेदयं तदुपरि बाल्सस्यरसाप्लुतमेवासीत् । तौ कठ 
भगवन्तं श्रीङ्घष्णं स्वकीयस्नेहवनगोपाखातिरिक्त न कमप्यन्य- 
ममन्येताम् । (गद्1धरजन्मतः प्रागेव ब्राह्यणो ब्राह्यणो च बहुविधा- 
मरोकिकीं रीटामपदयताम् । तथापि वात्सल्यमावातिरिक्तं दिव्यानां 
श्रवणद््शन।दीनां न कोऽपि प्रभावस्तयोरुपयंपतत् | 

परवर्तिनि समये परमहंसदेवमुखादेव बहुधा समाकणितं यत् तदीय- 
सपयोविधिमवलोक्य मुग्धो मवन् परमहंसपितरन्यदेबच्येषठपुत्रो दर्धारी बहुवारः 
मिदञुक्तवान् यत्-“पमङ्ृष्ण, मया, त्वं सम्यक् ज्ञात इति । ( छौखा प्र ) । 

घटनेयं तोतापुरीमहोदयस्य दकषिणेखरागमनात् पूवंकाठीना; परमहंसदेव- 
दिव्योन्माददशासामयिकी च । 

मथुरामोहनेन रामङ्कष्णेति नाम निर्िषटमित्यत्र नास्ति किमपि प्रमाणम् । 

माणिकरामः, शुदिरामः, रामरीका;, निधिरामः, रामकनादै, रामञुमारः; 
रामेरवरः"* । रामा्तयः, रामखाखः, शिवरामश्चेति परमहंसदेव वंशताछिका 
वेद्या । 

त एवोपर्थक्तनामसूचीविलोकनेनेदमवगम्यते यत् तदीयं रामङ्ृष्णेतिं 

नाम ॒वंशानुक्रमिकमस्ति। अन्येऽ् बआल्यकाट्त एव॒ परमहंसदेवस्य नाम 
गदाधरो समङ्ृष्णस्चेति मिरदश्यते | 
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बाखकश्यावस्था प्रायोऽष्टमासदेरीयाऽस्ति ! माता चन्द्रमणिदु ग्धं 
पाययित्वा मशकहरीनिम्नमागे शिश मदाययत् । बारकं प्रगाद़निद्रा- 
वरोभूतमालोक्य सा गृहकार्येषु व्याप्ताऽमवत् । मध्ये मध्ये गत्वा 
रिश मपदयदपि । एकदा समागत्यासौ बालकं मशकहरीतज्ते न विरोक- 
यन्ती. तत्स्थाने परिपुणेकायमेकं पुरुषं निरीक्ष्य मयाङ्कला चीत्कछार- 
मकरोत् । तस्यश्चील्छृति निशम्य खुदिरामो व्याङ्कखमना धाचेन्नु- 
पातिष्ठत् । ग्रहिण्या सह गृहाभ्यन्तरे प्रविष्टेन तेन बाखोऽसौ पुनरपि 
मदाकषरीनिम्नमागे शयानो निमालितः । श्रीरामकृष्णस्य जन्मत एव 
तस्य देहं मनोऽवलम्ब्येददयोऽनेकविधालौकिकघटन घटिताः । एततु- 
वयमग्ने द्रक्ष्यामः 1 
जानुभ्यां प्रसपणं समाप्य गदाधरः पद्भ्यां गन्तुं प्रारमत । मादुः 

स्नेहचुम्बनाभिखाषया तदश्नटमाभ्रित्यालतिष्ठति । माता च सस्नेहं 
परिष्व्य चुम्बति । खुद्रामस्य चन्द्रमणेश्च ने्रमणिगेदाधरः रतैः 
शनेः प्रवधमानः अतीव चंचटोऽभवत् । माता बाख्कं धौतोत्तरीय- 
परिवेष्टितं कारं कारं प्रासीदत् । वेशेनायुना बाटः सातिशयं शोभमानो 
बाखगोरङ्ग इवादरृरयत । किचित्छाखानन्तरं गदाधरस्य क्रीडा-सद्- 
चरीवेक्ा सोदरा समज्ञायत ।--. 

गदाधरेणेदानीं किमपि किमप्यस्पष्टशब्दोच्चारणं शिक्षितम् । 
खुदिरामस्तं क्रोड़ोकृत्य॒स्वपूवेपुरुषाणां नामानि देव-देवीनां च 
प्रणासस्तवाद्सम्बद्धानि छ्घुरूपाणि पद्यानि च श्रावयन् पाठयति । 
रामायणमहामारतयोर्विचिघ्रुपाख्यानं वारमेकमाकरण्यैव गदाधरः 
श्रावयति । बाङकृस्य तादृशं श्रुतिधरस्वमवलोक्य खुदिरामो नितरां 
प्रसीदन् आश्चयं चकरितोऽभूत् । एवं किर पित्रा बाठकं बहूपरकारेण 
रिक्षयतुं प्रवदते । परन्तु बाटकस्याङ्कावत्तेनरिक्षणे रुचिर्नासीत् । 
नारुकमवगत्य सखुदिरामेणं भ्रसद्चकारिता नाधिता। पिता केवलं 
भ्राचयति स्म स्तवमात्रमेव । अल्पीयसेव काठेन गदाधरेण बहू 
शिक्षितम् ।` 
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पंचमेऽब्दे सुदीरामेण यथाविधि विद्यारम्भं कारयित्वा बारकः 
पाठशालायां प्रवेरितः। गृहसन्निधाने माम एव अआममूपतिखाहा- 
मह।दयस्य विह्याखमण्डपे पाठशाला आसीत्, यत्र द्विसन्ध्यमेव शिक्षा 
दीयते स्म। समवयस्कबाखकसंगोन गदाधरो नितरां प्रासीदत् 
पाठकाखायां ठेखनपाठनातिरिक्तं क्रीडाया अपि सुन्द्रसौविध्य- 
मभवत् । पाटश्चाखावकाराकाले सहचरैः साकं स क्रीडामाप्मत। 

पाठशाखायां गद्ाधरस्य समीचीनदया रक्षणं प्राचलत् । अल्पी 
यसा समयेनैव तेन साधारणं ठेखनपठनादिकं रिध्ितम् । अंक- 
गणिते तस्य मनो नारमत । बालकस्य प्रतिभाया विकासो नित्य 
नवीनोद्भावनशक्तौ, अतुकरणध्रियत्व-देवदेवीमृत्तिनिमोण-चिघ्रांकनेपु 
च पयुहदयत । एकवार श्रतं ष्ठं वा गदाधरो न विस्मरति । तस्य मामं 
कथाप्रवचनानि नाटकानि यात्रामण्डलीगानानि च प्रायश 
अभूवन् । भजननाटकयात्राभि नयञ्चाख्लोपाख्यानादीनि समाकण्यं 
निरीक्ष्य च स्वैमिद्मनायासेनेव गदाधरेण सुशिष्ठितम् । खुदिसमेण 
ध्यानप्रदानपृवेकं दृष्रा बालकस्य निभींकत्वमक्पटत्वं च बहुवारः 

मतुभूतम् । गदाधरः स्वापराधं न गोपायति, प्राणमयेनापि नव 
कदाप्यसत्यमुदीरयत्ि । विदोषतो बालकस्य सहजस्वाभाविकसरट- 
देवभक्तिस्तदीयजन्मसम्बन्धीयगयाधामस्वग्रहतान्तं सदेव खुदिंराम- 
मष्सारयत् । ̂“ 

कुघुमकुलिकायां सच्ितसौरभव्रमाणं तद्विक्ासखत एव समुप- 
ङभ्यते, सुगन्धपरिपूरितोच्छरास इव गद्ाधरस्येश्वरीयसवरूपभ्रकाशः 
कदाऽजायतेत्यस्य निणेयो नितरां काठिन्यमभजत् । 1 रामकृष्णस्य 
जीवने दिव्यमावावेशप्रथमविकासस्तदीयातिशेशषवदशायामेव परि- 
खष्चितः। तस्य षड्वषावस्थायामेव, प्रथम ईंदरवरावेश्चः समद र्यत । 
अवस्थायामच्र प्रायश्चोऽस्यवबालकाः कीडास्वेव संरता भवन्ति !*-“ 

स्क्ीये परवंर्सिनि जीवने धटितायाः स्सम्बन्धिस्या घटनायाः 
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दक्षिणेदवरे स्वयमेव तेन समुल्खेखः कृतो विद्यते, तथा हि-स हि 
व्येष्ठस्याषादस्य वा मासोऽस्ति! षडवषेदेशीयोऽहमेकदा प्रातःकाडं 

एकस्मिन् छवीयसि पात्रे तण्ड़लमजेनं खादन् कूषिबन्धोपरि गच्छ- 
न्नासम्। आकाशो सजलो मेधखण्ड एकः समदृरयत । अदनतेव मयाऽसौ 
दृष्टः । व्धंमानेन तेन मेषखण्डेन सम्पूर्णोऽप्याकाशः समच्छादितोऽभूत्। 
तदानीमेव दग्धधवलखा बलाकापङ्क्तयस्तत्तर उड्डीयमानाः कुत्रापि 
गच्छन्त्योऽमवन् । हदयमिदमदुसुतमवरोक््य तन्मयोऽहमाविष्ट इव 

ज्ञानरान्यो भवन्नपतम् । तण्डूलभजंनानि परितो बन्धं विकीणोनि । 
भावावेशदशायामस्यां कियत्कालं याबदहमासमिति न निदचेतु' शक्यते। 
खोकैस्तच संज्ञारान्यः पतितोऽहम इति निरीक्ष्य गृहं प्रापितः । अयमेव 
मे प्रथमो भावावेराः। प्रक्रतिकसौन्द्य सौन्दथनिधानस्य. भगवतो 
दशेनानन्दमनुभूय गदाधरस्यान्तःकरणं भावावेरापरिपृणंमभूत् । 
उच्यते च “परन्रह्यस्वरूपायाः भक्तेरपि दशनात् । प्राप्रोति महतां 
स्वान्तं भावावेरानिमप्नताम् ॥ 

वृत्तान्तेनानेन नितरुदविभ्नः खुदिरामर्चन्द्रादेवी च । ताभ्यामव- 
धारितं यदयं कस्यारचनोपदेवताया आवेशोऽपस्माररोगो वा भवेदिति । 
यद्यपि गदाधरो मातापितगाबुबाच-“नाहं चेतनाद्यन्योऽभमवम् , तदानीं 
मदीयं मन एकस्मिन्नपूवोनंदे निमभ्नमासीत्, एतादशाभिनवभाव- 
छीनतापरिणामेन ममेयं दश्ा जाताः इति । तथापि मातापितृभ्यां 
सां तिस्वस्ययनौषधिसेबनन्यवस्था सम्पादिता । 

। 1 ५४ 

तत. प्रायशः साधेहायनानन्तरं कामारपुङ्करपुरे चद्रोपाध्यायपरिवारे 
॥ ह भ महती शोकघटनका घटिता । तया च सवे रेव किङकत्तव्यविमृदृता समा- 

सादिता। खुदिरामस्याकस्मिको सृ्युरभवत् । ८्-वषेदेशीयोऽयम् 
अस्वस्थरशरीरोऽपि स्वीयभाभिनेयरामचनद्रस्य सेरामयपुरोयावासगृहे 
कारदीयदुगोपूजावसरे प्रस्यच्द्मिव गतोऽभवत् । तेन साकमास्ते उ्येष्ठ- 
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पुत्रो रामक्ुमारः । तत्र गमनानन्तरम् अस्वस्थमपि तदीयं सरीरमसाध्य- 
संग्रहणीरोगसमाक्रान्तममृत् । रोगः प्रावधेत । पूजादिवसाः कथच्चिद् 
व्यतीताः । बिजयदृङमी दिने प्रतिमाविसजेनतः प्रगेव तस्य वाणी निरुद्धा 
चैतन्यं च तिरोहितम् । प्रतिमां विसञ्यं समायातो रामचन्द्रोऽवाखोक- 
यद् यन्मातुरुस्यां्िमसमयः समुपस्थितो वत्तेत इति । रामचन्द्रो रुदन् 
प्रोवाच - “मातु ! त्वया सदैव श्रीरघुवीरः स्मयते स्म, साम्प्रतं कथं 
न स्मयेते ” रघुवीरनाम समाकणनसमकारमेव खुदिरामः सचेतनो 
जातः । कम्पितस्वरेणासौ प्रतिजगाद-“कोऽसि रामचन्द्र ! प्रतिमां 
विसञ्यं समागतः । मासुत्थाप्योपवेरय । अहुपविरय दें त्यक्ष्यामि ? 
इति । हपवेरितद्व परिपृतगम्भीरस्वरेण वारत्रयं श्रीरघुवीरनाम 
समु्चारयन् समाहितचेताः खुदिंरामः प्राणान् विससजं । चिराय च 
श्रीरामचन्द्रचरणसरसीरदेषु चच्वरीकतामापन्नो सुक्तिमवाप । 

॥ ̂ 
| त न्न क भ 



४. 

कासारपु्करस्य छघुरप्ययं ब्राह्मणपरिवारो निधेनोऽपि दुःखितो 
नासीत् । खुदीरामस्य राममयेन जीवनेन निरन्तरमानन्द्विकासोऽजायत। 
सौस्यमर्तिरस्य न केवलं निजपरिवाराय, प्रत्युत सकरृभ्योऽपि भाम- 
वासिञनेभ्यो महान्तमानन्दं वितरति स्म। खुदिरामस्यासतामयिकेन 
मृद्युना गदा धरस्य हृदयं नितरां विव्यथे । स्तेहमयस्य पितुः खुदिरामस्य 
देवो पमजीवनेन गदा धरस्य जीवनमपि प्रभावितं बभृव । प्रेममयो 
जनकां गद्ाधरस्य ज्ञानगुररप्यभवत् । गदाधरः पितरम।दरमानवं, 
गदाधरं च खुदिरामः शिशुरूपं भगवन्तमपदयत् । , 

श्रीभगवान् व्यासो रक्षृदखोकातमकमहाभारते संसारस्य यावद्ध- 
टनावणंनानन्तरं तस्य वास्तविकं स्वरूपमुद्रारयन्नेकस्मिन् शोके 
कवच 

८ सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् इति । 

पितुः पररोकप्रयाणेन गद्ाधरस्य प्रज्ञामये मनसि सांसारिक्या 
अनित्यताया वास्तविकं स्वरूपमुद्घाटितममत् । “न धनेनन प्रजया 

त्यायेनेके अयरतत्वमानदाःः इत्याप्रवाक्यं गदाधरमानसमन्दिरे 
शङ्कुतमिवाभृत् । 

गौतमनुद्धेनापि वाधंक्यव्याधिगृत्यूनवलोक्य जीवनस्यानित्यत्वमुप- 
ख्ब्धम् । यत् किङ दद्रयं गोतमस्य प्रौडे मनसि संसारस्य वास्तविकं स्वरूपं 
प्राकारयत् यतिजीवनप्ररणां यथा चायच्छत् , तथेव पिवृमरणदूपा 
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एकैव साधारणघटना सांघारिकविषयेभ्यस्तो्ं वेराम्यं समु्पाद्यन्ती 
गदाधरं विरक्तमनसमकार्षीत् । 

वारुकस्य हास्यप्रियत्वं नृत्यगीतादिष्वासक्ति्च गम्भीरभावुक- 
तायां परिणनाम 1 ततः प्रभृत्येव प्रायशः बालकं म॒तिनहरदमसचने 
माणिक्रस्य राज्ञो रसारक्राननादिनिजंनस्थानेषु च एकाकिनं पयेटन्तं 
खोका व्यखोकयन् । किन्तु तन्मनसि वैराग्याग्निर्िखा प्रज्वरतीति न 
कदिचल्नीयादिति बाह्यव्यवहारादिष सावधानो गदाधरो सादृस्तमीपे 
नितरां सतकेतामध्यगच्छत् । मारसान्निध्यञुपेयुपो गदाधरस्य देव- 
से वगरृहकायादिषु च जननीखाहाय्यदानं निप्यक्त्तेव्यभिवं संछृत्तम् }\ 

श्रीपुरीधामगमनमार्मस्तदुप्रामान् सन्नित्ते स्म। प्रत्यव्द्मनेकरे 
निधना वैराग्यनिरताः साधवदच _ तन्मागमाश्रयन्तः श्री जगन्नाथदञच- 
नाथं गतवन्तः । ग्रामस्य भूस्वामिनो रहामहोदयस्यातिथिश्चाखयां 
परतिदिनमेव यात्रिणा सम्मद् उपतिष्ठति स्म । म्रामोणानां प्रतिगृहं साधु- 
सेवाया विशिष्टा व्यवस्था धिहिताऽऽसीत्। मातुरचन्द्रमणिदेव्याः 
सपयोदाक्षिण्याकषेणतो वहवः साधवः सन्तः खुदिगनस्यापि ल्घी- 
यसि पणंङटीरे खमाययुः । स्वयञ्ुपोपिता स्थित्वा चन्द्रा सर्वेभ्योऽन्नं 
प्रायच्छत् । सा किर स्वकीयमद्यनमोदरिकेभ्यः प्रयच्छन्त नितसं 
प्रःसीदत्। चन्द्रा न कमप्यत्तिथिं विञ्ुखीकरातीति सर्वंजन-विदितचर- 
मासोत्। 

(.पितयुंपरते गदाधरस्य साधुसंन्यासिसंगप्रियताऽवधंव । सन्दर 
देवोपमवालकस्य मधुर्यवद्ारेण निष्कपटसेवया च॒ सन्तुष्टाः 
सन्तः संन्यासिनः तस्मै भगवद्मजनशाखादिरिक्षणं ददतो हार्दिका- 
नाशीवादान् समपिंतवन्तः ] स््न्तरच साधवः कदाचिद् विभूति- 
भूषितं, कदापि चन्दनचचितं बालकं विधाय महान्तं प्रमोदमन्वभवन् । 
कियन्तङ्च कोपीनवन्तं वदुसंन्यासिनं समनुष्ठाय नितरसाननन्दुः । 



वेद॑मू्तिश्रीरामक्रष्णः य 

तदानीन्तनघटनयेकया बाटकजीवनस्येको नवीनोऽध्याय आरन्धः । 
बाखकस्यायुरष्टवार्षिकमभूत् }) तस्मिन् समयेऽसावलुपनीत एवासीत् । 
एकस्मिन्नवसरे कामारपुङ्करस्य कोशेकमात्रदूरे उत्तरदिशि-आनूडनाम- 
धेये रामे प्रव्यक्षीभूतदेव्या विलाखाक््या मन्द्रे मनःसंकल्पितसमचौ- 
समपेणाथं तदूम्रामनिवासिन्यो बहवः खयः प्रसन्नमयीप्रभृतयो गन्तुं 
प्रवृत्ताः । ताभिः साकं बारको गदाधरोऽपि समगच्छत । तासां सह- 
गामिनीनामनुरोधेन मागे गदाधरो भावपूरितमानसः सुमधुर्कण्ठेन 
देव्या महिमानं गातुः प्रावतेत । गायन् गदाधरोऽकरमाननिःशब्वो 
बभृव । तदीयनयने निरन्तरमश्रधारां प्रावाहयताम् | अङ्धग्रत्यङ्कानि 
स्तब्धीभूतानि । मुखमण्डलं चारोकिकप्रभया परिपूणंमभवत् । 
सूयसंतापपातेन बालकोऽयं रीतोष्णताबेषम्यसम क्रांतो जात इति 

विचित्य सवां अपि खियदिचन्तां प्रपेदिरे । कारिचत् तस्य नयनयो- 
मुखे च जलं प्रचिक्षिपुः । अपरा व्यजनवातं चक्रः! बाखकर्चैतन्यरान्य 
वास्ति । निजने मागें क उपायोऽनुष्ठेयः ? इति विचिन्त्य सर्वोऽपि 

सखीजनः अतीवन्याङ्कुडितमानस आसीत् । 

अकस्मात् प्रसन्नमय्या विचारितम्, यदू गदाधरे कं देव्या आवेश 
जातः १ तदुक्तिमाकण्यं सवौः कियो दीनभावेन देव्याः स्तुतिं चक्रुः ॥ 

आश्चर्यम् ! कियत्कारं यावत् खीभिर्मिित्वा कृतेन देवीस्तवेन गदाधर- 
मुखमण्डके दिव्यहास्यदुमधुरच्छबिरदर्यत । शनेः शनेबौखकः 

सचेतनो जातः । सर्वाभिरिदमनुभृवं यद् बाककोपरि वस्तुतो देव्या 
आवेश एवासीत्। गदाधरे प्रकृतिस्थे जाते स्वः सिय आनंदिता 
देवीमन्दिरमुपढौकमाना यथाविधि सपयोदिकाये समनुष्ठाय स्वगृह 
माजम्मः। चंद्रादेवी समाकण्ये वत्तांतमभुं पुत्रस्वास्थ्यविषये 
चिन्तिताऽमूत् । किंतु गदाधरः पौनःपुन्येन नेजां जननीं प्रोवाच- 
“दव्यादिचन्तनेन मदीयं मनो देवीपादपद्म एव व्यरीयत ।” 
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नवमो हायनः समािमेति, इत्यारोच्य चंद्रा देवी रामङ्मारश्च 
गद्ाधरस्योपनयनपबन्धं कु प्रवृत्तौ, नि्धंनपस्विारस्य सर्वमप्यायोजनं 
सात्विकमासीत् । यज्ञोपवीतमहूर्तो निरिचतः 1". 

खोहकारिणी धनी गदाधरस्य प्रसवगृहमगच्छत् , चुहिकामस्म- 
याच्च बाखकमुत्थाप्य सर्व॑भ्रथमं निजक्रोडे गृहीतवती इति पूव- 
मेवोद्ञिखितम् । वाख्विधवया सन्तानहीनया चानया स्वह्दयसद्ितः 
सर्वोऽपि बात्सल्यरसो गदाधरस्योपरि परिल्लावित्तः । यावदियं गदाधर- 
सखेन "माशब्द न श्रणोति, किञ्चिदपि तद्भक्षणाथं न प्रयच्छत्ति, न 
सा तावत्सन्तोषमधिगच्छति । एकदा साश्रुनयना धनी बाकस्याम्णे- 
मुपेत्य सवकीयहृदयभावं भ्रकटयंदी तमुवाच-““उडपनयनदिने सर्वेभरथमं 
मामेव मातरं मल्वा मम हस्तत एव प्रथमभिक्षामङ्ीङ्कर् ।* धमी- 
भेमद्रवीभ॒तो गदाधर इदं स्वीचकार । तदाप्रश्ति भिक्षामाताः भविष्या- 
मीव्याश्चया धनी एकेकशः पणसंग्रहपरायणा संभरवृत्ताऽभवत् । 

(इपनयनवेा समागता । गदाधरो रामङ्कुमाराय निजप्रतिश्रति- 
मक्तवान् । (रामङ्खमारः सदद्स्वरमुवाच--“कथभिदं सम्भवम् ? 

धनी जन्मना नीचजातीया, मम रे कदाचिदप्येतन्नाभूत् , इदं भवितुं 
नाहंति ।” खुदिरमः सदाचारी अशुद्रयाजी ब्राह्मण आसीदिति पितु- 
नाह्यणोचितगुणवात्तां जानन्नपि गदाधरो नेजं हटं न परितत्याज । 
रामङ्कमारोऽपि स्वङ्कखमयीदापरिरकश्षणाय कटिबद्धो बभूव ! गदाधरोऽपि 
स्वीयसत्यसंरक्षणे ददृत्रतो भवन् जगाद्--“सत्य्रष्टो भिथ्याचासी 
.ाह्यणोचितयज्ञसूत्रधारणाधिकारी भवितु नाहंति !* रामङ्कमासे 
उ्याकरणकान्यस्मरतिराद्पारङ्गतो नववषदेशीयापरिपकबुद्धिबाटक- 
सुखादीदरीं वाचमाकण्यं सहसा स्तम्भितो बभूव ! अन्ततो गत्वा 
पिृबन्धुषमेदासदा हामहोदयमच्यस्थतायां गदाधरेण विजञयो टन्ः]) 
“सत्यमेव जयते नानृतम् ।' सव्यान्नास्ति परो ध्मः! सत्यमेव परमः 
पुरषाथः । उक्तमपि महाभारते- 
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चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः | 

स्वधीता मदुजव्याघ्र ! सत्यमेकं किङेकतः ।” इति । तथा च- 

“अश्वमेधसदहखं च सत्यं च तुख्या धृतम् । 
अश्वमेधसहसखराद्धि सत्यसेव!तिरिच्यते ॥” इति । 

(नववषेबाखङस्येदृशं स्वीयसत्यरक्षणददृत्वंममानवत्वद्योतकं किं 
नास्ति ? मनसा कमेणा वाचा च सव्यस्वरूपे स्वाभाविकं दृद्र्वं बाल्य- 
काटादेव श्रीराम छृष्णजीवने परिहृदयते । बाखो गदाधरो सिथ्या चचो 

ए $ * 

न भाषत इति दश द्रो स्वजीविवदशायां खुदिरामोऽपि परमाननन्द् }) 

धमंस्य चतुष्वेपि तपस्या-शौच-दया-सत्याख्येषु पादेषु कछिक्ञेऽपि 
सत्यमेव सवतो विशिष्यते । परवर्सिनि कालत भरीरासृष्णदेषो 
रेते स्म यत् “सत्यमाषणमेव कखियुगे तपः ।" बाल्यकारदारभ्यव 
कमेमनोवचोभिः सत्यपालनं भ्ीरामद्ष्णजीवनलक्षयभूतममत् )) 

नपनयनानन्तरं गदाधरस्य मावप्रवणं मनः श्रीरघुचीरस्य ध्यानपूजा- सपयास्वेव निरन्तरं निमश्नमासीत् । करीडक्षिेषु, मागेषु स्थानान्तरेषु च 
या बाख: स्वकीयं समयं खीयेः सहचरैः साकं कऋीडनकरूदंनेप्तेव व्यत्य 
{यत् › स एव् गदाधरोऽङ्करितेन नवालुरागेण देवपूजायामेव तन्मयो 
नातः । जत्यन्तिक्या श्रद्धया निष्ठया च गदाधर रघुवोरस्य, बाणे्वर- 
सवस्य, शोतलामातुद्च समचैनमकृरोत् । पूजासमये तदीये नेतरे 
सजठ अभूताम् ; देवदशेनांथं च दौीनभविन तेन सकरणप्रार्थना समक्रियत । तदीयं व्याङ्कख्त्वमवछोक्य स्रार्चर्य॑चकितैरभयत । 
अल्पीयसेव समयेन गदाधरस्य दीनप्ा्थनया देवप्रतिमा; प्राणवत्यो वभुः । गदाधरस्य परमपूते सरले च स्वान्ते देवाविभावोऽजायत । 
अद्यप्र्ति ध्रायश्चो गदाधरो भावाविष्ठो दरीदृश्यते । दिव्यदर्श॑नपरि- णामतो दिव्यामा तदीयङ्के्यो निर्बभौ । वारको देवबालक- स्वरूपतामधत्त ! 



२१ श्रीरामङ्कष्णचरितम 

` ˆ" "इदानीं गद्ाधरस्य धभ्यानप्रवणता समेधत । िवरािः समा- 
गमत् । बाङस्य वयः केवलं दशवार्षिकम् । बालोऽसौ यथाचारयुषोपितो 
भूत्वा शिवश्मचेया समस्तामपि निशां जागरणेन व्यतियापयितु- 
भियेष । प्रतिवेकिनः सीतानाथस्य वेदमनि तस्यां निशि रिवमहस््व- 
सूचकस्य संगीतनाटकादेः प्रबन्धो विहितः । गदाधरः प्रथमप्रहरपूजनं 
समाप्य शिवध्याने निमग्न: । तदानीमेव केचित् तस्य सह च!रिबाख्काः 
समागत्य तं प्रति रिवस्याभिनयाथे महान्तमाभ्रहमकाषुः । नास्य- 
मण्डल्यां हिवाभिनयकर्ता सहसाऽस्वस्थोऽभवत्। अतोऽभिनयसम्पादते 
नान्य उपाय जासीत् ।`- | 

निजसङ्गिनामनुरोधहेलनां कत्तु मसमर्थेन तेन तदथं स्वीकृतिः 
प्रदत्ता । रिववेरविभूषितो गदाधरो यदामिनयमण्डपप्रविष्टो द्दकै- 
नरदेदेऽवतीणेः साक्षात् शकर इवानुभूतः। जनतायामेकमतुकनीय- 
मानन्दस्रोतः भ्रवाहितम्। तदानीं केचित् “हरि-हरि"-शब्दभुचार- 
यामासुः। महिखासमाजस्व उलू उल्# इति रशब्द्मुच्चारयन् शङ्कं 
दध्मौ । दशोकसमुदायं शान्तं कतुं स्वयं प्रबन्धकः समागत्य शिवस्तथ- 
मकार्षीत् । गदाधरः शिवध्याने तन्मयत्वादचेतनो जातः, स हि भावाविष्ट- 
दिचत्रापित इव निद चोऽतिष्ठत् । तदीयकपोटावश्रुधाराभिः संसिक्तौ । 
बहुकाखानन्तरमपि सचेतनो नाऽभूत् । तदानीं गद्ाधरस्योपरि रिवस्या- 
वे इसि सवेरवगतम् । अभिनयो निरुद्धः । स्कन्पे संस्थाप्य स्वभवनं 
नीतोऽपि स गदाधरः समस्तामपि निद्या भावसमाहितो व्यत्यगमयत् । 
तं तथाविधं दृष्टा गृहजना रुरुदुः । प्रत्यूषे गद्ाधरस्य, सहजदद्चा पुनः 
समायाता 1 ` , 

श्रीरामङ्ृष्णे बा." बाल्यकारदेव सवेंविधसमुन्नतमावानां समुन्मेषः, 
समावेशो, विकासः, भूम्नः चरमप्रकाशदच समवाखोक्यत, विन्ध- 
यण 

& माङ्गलिकावसरेषु जिहान्दोलनपूवंकं खरी-ध्वनिम् | 
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रूपस्य, भगवत्याः, शिवस्य च ध्यानसमये तस्य भावावेशोऽजायत । 
कमरे रामकृष्णशरीरं सवषां देवानां देवीनामाविभोवस्थानमभवत् । 
जागविके जध्यात्मिकेतिघृत्ते कस्मिन्नपि युगे इच्नाप्यवततारे वा एतादृशं 
नैव दृष्टचरमास्ते । 

तर >. ग 

गदाधरेण कियद्धीतमिति न विरिष्य वक्त राक्यते | तथार्ये- 
तन्निश्ितमेव यत् तद्ध्ययनमतीव स्वल्पमासीत् । अपराविद्याजने 
सखो पर्न्धौ च बाल्यसमयादेव तस्य वैतृष्ण्यमासीत् । एतावतैव वयसा 
“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं स ह । अविद्यया मृत्युं तीस्व 
विद्ययामृतमरनुते ।” इ्युपनिषदचनानुसारं पराऽपराविद्याभेदस्तेना- 
ज्ञायत, तेनेदमवदितं यद् भूमेव परमसुखस्वरूपः । ज्ञानो परब्धेरनन्तरं 
विश्वात्मस्वरूपपरिज्ञाने तस्य ॒दृद्संकल्पो बभूव । तदुब्रह्मोपरब्ध्यनुकूखे 
सवैतरेव गद्ाधरोऽरमत । समीचीनया विधया तेन पल्यमानं रामायणं 
महाभारतं च श्रोतुं जनसम्मद् उपातिष्ठत्। श्रुतिधरत्वगुणेन 
रामङ्कष्णायणो प्रन्थः, योगाद्या; सुबाहूनाटकं चेत्यादि सवे तस्य कण्ठ- 

स्थमासीत्। 
२ भ, € क, £ = 

दाने: शरनेगंदाधरखयोदशे चतुद व!ऽइ्दे प्रवेदामखभत । तदीय- 
स्वल्पस्विारस्य विशिष्टवटनेयमासीत् यत् तस्य कनिष्ठमभिन्याः स्वं- 
मङ्गखायाः, सोदरस्य रामेदरवरस्य च विवाहो जातः, एवं रामकुमारस्य 
प्रथसपुत्रस्य रासाक्षयस्य जन्मकारे सूतिकागृह एव रामङमारपलनी 
द्यनिवासभूयमगच्छत् । विद्धानपि रामेश्वर: परिवारस्यार्थिकसाहाय्य- 
द् नेऽसम्थोऽविद्यत । अथ च ज्येष्ठस्य रामङ्कुमारस्य यजनयाजनेन, 
रान्तिस्वस्स्ययनेन; स्मातेन्यवस्थादानेन च सयुपरुग्धेनाथेन पारिवारिक: 
सर्वोऽपि व्ययो न पूयते स्मः चछणम्रस्तो रामङ्कमारो धनागममागौन्वेषण- 
प्रवृत्तः कङिकत्तामागत्य आआमापुक्कुरस्थाने .पाठञ्चाखं संस्थाप्य छात्रान् 
पाठयत् ।*- 
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तद्ानीन्तनं गदाधरजीवनं भगवद्भावमयमासीत्। स्वेष्टदेवसमच- 
-नान्तरं तस्य सर्वोऽपि समयो ध्यानादिष्वेव व्यत्यगच्छत् । तन्युखा- 
दी्रीयग्रसङ्गमाकणंयितुं खुदिरामस्याङ्गणे प्रतिदिनं प्रातः सायं च बहबो 
मानवाः समुपातिष्ठन्। गदाधरेण रामायणमहामारतपुराणादिपाठेन 
सुमधुरभजनकीत्तेनेन च सर्वेभ्यो दिव्यानन्दः प्रादीयत । सन्ध्यासमये 
च बारा युवानो वर्षोयांसश्च समागत्य गदाधरदुमधुरकण्ठनिगेत- 
भावपूणेमनोहरभजनावरीमाकणेयन्तोऽश्रसिन्ता अबोभूयन्त । तदा 
्रभ्त्येव तदीयजीवनसम्बन्धिन्येका निरवच्छिना भगवद्भावधारा 
प्रावहत् ; यस्याः सुरीवलस्पर्ो बहूनामेव मुवनुजनुषां श्राणमनःशान्ति- 
छाभायाङमभूत् । ईश्वरीयविषयेऽचुरक्तो गदाधरः सांसारिके विषये 
नितरां विरक्त आसीत् 1“ 

पारिवारिककार्यकृरापनिरीक्षणा्थं रामङ्कमारो वें एकवारं सवगर 
मायाति स्म गद्ाधरस्य सबेषामाचाराणां साधीयस्त्वेऽपि पठने 
रुचिनीसीत् इति रामङ्कमारेण अवरोकितम् । पिवृहीनस्वरुधीयसो 
्रातुभौविजीवनसम्बन्धे रामक्कमारो मनसि निरन्तरमतप्यत् । छन्तु 
प्रियगदाधरस्नेहात् किमपि वक्तुमसौ न प्रावन्त । 

रामङ्मारः छियदुभ्यो हायनेभ्यः कडिकन्तायां स्वीयं संस्छृतविद्याख्यं 
चाख्यति । चतुर्िह्ध तद् विद्याख्यं सा प्रस्ता । पाठाखायामध्या- 
पनातिरिक्तमपि सन्निहितविरिष्टगृहेपु यजनयाजनादिना रामङ्कमारेण 
धनयुपार्जितम् । एकाकिना तेन निखिखमपि कायंभारमुदूबोहुं 
काठिन्यमनुभूतम् । तदानीं तस्य गदाधरः स्मृतिपथमारूढः । आलोचितम् ` 
“कलिकत्तायां गदाधरस्यानयनं समीचीनं स्यात् । पाटश्चालायां पटिष्यतिः 
पूजनमचेनमवुष्ठास्यति, याजनादिकर्मणि साहाय्यं च॒ द्स्यति, 
रवं तदीयभाविजीवनस्य व्यवस्थापि सम्पत्स्यते इति । 

रामङ्कमारः स्वगेहमागत्य मात्रा भात्रा च सह परामशं विधाय 
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कलिकत्तायां गमनवात्तां गदाधरं श्रावितवान् । अयेष्ठस्य भरातुरादेशः 
पित्रादेश्यतो नात्िरिच्यत इति विचायं गदाधरः कटिकन्तागमनं 
रवी चकार । रामेऽहति श्रीरघुवीरं प्रणम्य चन्द्रमणिचरणधूडिं शिरसि 
निधाय मातुः स्नेदध्ुम्बनमादाय च स्वीयज्येष्ठश्नात्रा साकं गदाधरः 
कलिकच्चां भ्रतस्थे । 

[र य । कक 9 ८ (> 9 



र 
कङिशत्तायामागतस्य गदाधरस्य सान्तं कानिचिदिनानि यावन्- 

मातुः कृते व्याक्कुखत्वमवाप । परमीषत्काखानन्तरमेव तदीयो भावोऽयं 

व्यपगतः । कटिकत्तापत्तनीयचाकचक्यविलोकनेन तस्य चेतो न 

प्रासीदत्, किन्तु मनोवुक्रककायंमासा्य नितरां मुमुदे । रामकुमारो यत्र 
यत्र बन्दनाचैनादिकमनुतिष्ठति, तस्सवेमेव क्रमशः गदाधरेण स्वायत्ती- 

कृतम् । एतदतिरिक्तं॑च्येषठस्य॒ भातुः खपयोदिकमप्यनुष्टीयते स्म । 
अल्पीयसेव काठेन प्रियदञ्चंरोऽयं किसोरो निजेन मनोहरग्यवहारेणः 

सुमधुरभजनस्ववादिना च॒ यजमानपरिवारेषु परमग्रियो जावः। 
विशेषतश्च गदाधरस्य भक्तिभावमयी समचो, ` ध्यानस्य तन्मयता च 

समेषामपि श्रद्धां दृष्टिं चा्चष्टवती । परमध्ययने गदाधरः पृवेबदु- 

द्ासीन एवास्ि। अनेकमासपर्यन्तं रामङकुमारस्तस्येमं भावं पय्ये 

पदयत् । एकस्मिन् दिवसे किच्िक्कटोरस्वरेण रामहमारो गदाधरः 

मबोचत्-^“पठनं ठेखनं सवेथा परित्यक्तं त्वया, किमस्य कारणम् 

तव दिनानि कथं व्यतिगमिष्यन्ति {” किथित्छाटं मोनमाश्चित्य 

सखाभाविकस्वरती गदाधरः प्रत्युवाच--“कदरीफरतण्डुलादि- 
प्रदायी यजमानतोषिणीं विद्यां नाहमधिगन्तुमिच्छामि, यथाथं 

्ञानदायिनीं विद्यां शिक्षितुमभिरुषामि, यया मानवजीवनं साथ 

मवेत् १ गद्ाधरस्यैताद्शयुत्तरमाकण्यै रामड्कमारस्तम्मितोऽमवत् 

आश्चर्य, गदाधरो ठेखनमध्ययनं च॒ तण्डुलरम्भाफर्दायिनीं विदय 
मस्यते ! समयान्तरे भावरं बोधयिष्यामीत्याखोच्य रामङ्कमार 

स्तदानीं न किमप्यवोचत् । तदानीन्तनीयं गद्ाधरस्य बयः सप्तद्रावषं 

देरोयमासीत् 1“ 
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अनेन् क्रमेण बषदयं व्यतीतम् । रामङ्कमारस्यार्थिको दशा दिनालदिनं 
हासमयासीत् । बहूविधदुश्िन्ताभिस्तदीयमन्तःकरणं यारीरं चावसन्नं 
जजेरितमप्यभूत् । पाठक्ञाखं परित्यज्य कायौन्तरमजुठ यं नवेति तेन 
परि चिन्तितम् । इतश्च सांसारिकेषु सर्वेष्वपि विषयेषु गदाधरस्यौ- 
दासीन्यं क्रमशो वधरघे । परन्तु तस्य ध्यानगाम्भीययं, भावतन्मयस्वं च 
विोक्य रामकुमार एकतः प्रसीदति, अपरतः कारणान्तरेण च 

विषीदति । तदानीन्तनीयया घटनयेकय। योरेव जीवनगतिनू तनम 
्आव्तंत । 

„ भैः नह 

कटिकन्तापत्तनस्थजानवाजारस्य प्रसिद्धभूष्वामिनो रामचन्दरदासस्य 

पल्ली राणी रासमणिरासीत् । तस्याश्चतस्लः कन्या अभूवन् । अकस्मात् 
तस्याः पतिः परछोकं भ्रतस्थे । रासमणिः प्रचुरधनसम्पदामधिकारिणी 

जाता । प्यरदेहावसानेन भूस्वामित्वस्य सर्वोऽपि भारो रासमण्या 
स्बहस्तयोगद्ीतः। स्वल्पेनैव कारेन तस्या असाधारणकमङुशकतया 

भूस्वामिताया आयः ्रचुरमवधेत । पुण्यकायेकठपेगु बहुधनद्नेन, 
अन्नदानेन विविघजनदहितकरकायानुष्ठानेन च तस्याः सीमाति्रांतया 
साहसिकतया च तदीया कीत्तिचन्द्रिका चतुदिक्ष प्रासरत् । तया स्वीयं 
राणी नाम सा्थंकीकृतम् । महाकाल्यां तस्या असीमभक्तिरभवत् । 
भूष्वामितायाः सवेविघेष्वपि पचादिषु स्वनामघेयाङ्कितमुद्राया- 
स्तयोपयो गः क्रियते स्म, तस्यां ङिखितमेतदभूत्-“कारीपद्ाभिराषिणी 

श्रीमती रासमणिदासी । निम्नङ्करोखन्नाऽपि राणी देवद्विजभक्ति- 
परायणा बभूव । वस्तुतस्त्वियं देन्यंशसम्भूता भगवत्या अष्टसदचरी- 
ष्वेकाऽप्यविद्यत । 

स॒बहोः कारात् वश्याः काीमागत्य विन्धनाथान्नपृणौदशेन- 
संकल्पोऽभवत् । परमनेकप्रतयूहदेतुना नासौ परिपूर्णो बभूव । एतदहं 
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तस्या जामातरो विधेयविधानदक्षाः सन्ति। विशेषतो मथुरामोहनो 
निखिटकायकलापसम्पादने रासमणिदेव्या दक्षिणो हस्त इव गण्यते । 

श्रीकारीयात्रामुदिदय प्रचुरो धनराशि संरक्षित आस्ते । ५२५५ 
वङ्खाग्दे ( १८५८ खीष्टाब्दे ) राणी काशीयात्राये प्रस्तुता । पूजोपकरणानि 
बहुविधान्यत्यानि वस्तूनि द्रव्यादीनि चं तरीषु संस्थापितानि । यात्रायाः 
सर्वोऽपि प्रबन्धः ससम्पन्नोऽभवत्। परन्तु याघ्ायाः # पूवेस्यां रात्रौ 
भगवती भवतारिणी धृतज्योतिमेयविगरहा स्वप्र दनं दत्वा तामुवाच-- 
“कारीगमनप्रयोजनं नास्ति, अत्रेव कुत्रापि भागीरथीतीरे रमणीयस्थने 
मम मूर्ति प्रतिष्ठाप्य सपयादिन्यवस्थामनुतिष्ठ । तत्रैवाहं तव सेवासम- 
चंनादिकं नित्यमङ्गीकरिष्यामि 

देव्याः प्रत्यादेशः ! राणी कारीया्ां परित्यज्य भगवत्या 
आदेशपरिषाख्ने तत्परा बभूव । कठिकन्तासन्निधाने बवाराणसी-. 
सेचवत् श्रीमन्द्रिजिमाणयोग्यं स्थानं भागीरथोपश्चिमरोधसि बहुविध- 
प्रयत्नेनापि नाधिगतम् । अतो गङ्गायाः पूेस्मिन् तीरे दक्षिणेश्वरे तया 
षष्टिबोघात्मिका भूमिः कीता । अस्या भूमेः कस्यचिदंदास्य स्वामी 
देस्टीसाहबमहोदय आसीत् । अविष्टो कन्रिस्तानं गाजीपीरस्थानं 
चाविद्यत । स्थानमेतत् कूमेप्रष्ठवददहटरयत । तन्त्राख्लमतेन तासं 
स्थानमेव शक्तिलाधनानुक्रुखं सम्मतम् । भगवत्याः अनुकम्पया समी- 
हयेव च ततत्थानमधिगतम् । 

मनोवांच्ितस्थानेऽधिगतेऽमितधनरारि व्ययीक्रत्य राणी रमणीय ` 

नवरल्नसुखोभितं ब्रहत्कारीमस्दिर, नाछ्यमन्दिरं द्रादशदिवमन्दिरं राघा- 
कान्तमन्दिरं च निर्माय आच्छादनीं, तत्सम्मुखे शिखाचयनिबद्धं घटः 

& केषांचिन्मतेन राणी काडीयाज्ाये प्रतिष्ठमाना बतंमानदक्षिणेश्वसकारी- 

मन्दिस्याभ्य्णे यत्रो गङ्गायां निशां निनाय । तदानीमेव भगवत्यादेशो रुन्धः | : 

अतस्तया कारोयात्रा निरुद्धा । 
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वस्तुवेरम, भोगगरहम् , अतिथिश्चालं, बाद्स्थानम् , मनोरमोद्यानं च 
निममौ । अन्यान्यपि निमीणका्यणि सम्पन्नानि । महतो दूरादेव 
भागीरथीतटे मन्द्रिचिखराणि दृष्टिगोचरतामापद्यन्ते । निमोणकाय- 
परिपूत्यं नवलक्ष मुद्राणां ज्ययीमूतमास्ते । ततश्च देव्याः सेवासमचं- 
नादिते रासमणिर्दिनाजयुरमण्डटान्तगत ~ “ठाङ्कर गोँव-विभागस्य 
साख्बाड़ीनाम विराटं भूखण्डं छक्षद्रयमुद्राग्ययेन क्रीतवती । 

एतदहवीमन्द्रिनिमोणक्राङ्मारम्य मर्तिप्रतिष्ठान्तं यावत् याणी रास- 
मणिः कटोरव्रतमकार्षीत् । धरिसन्ध्यस्नानं, हविष्यान्नमोजनम् , मूङ्वायनं 
कुबाणया राण्या सवंविधव्याव्रहारिककायेकखापतो विरतयाऽनन्यमनसा 
स्वीयाराभ्यदेवीध्यानचिन्ततेष्वेव स्यमञ्ज्यत | 

सवसुरुक्षणसंयुक्ता देवीभ्रतिमानि मीणानन्तरं पेटिकायां संस्थापिता, 
ख्रण्मयी मूत्तिः रसास्मणेरान्तरिक भक्त्या जीवन्तीव संवृत्ता । सा देवी पेटि- 
कायां तिरोहिता स्थातुं न समीहते, सेवां सपयां च स्वीकतत सु्यताऽभूत् । 
राणो स्वप्ने आदे प्राप्रवती-“कियन्तं काटं यावत् मां पेटिकापिषितां 
स्थापथिष्यसि, एतद् बस्थायां मया सहत्वष्टमतुभूयते; यथाश्चीघ्रं मां 
संस्थापय ।‡ निद्राभङ्ग जाते विमनायमानया तया पेटिकामनावृता- 
मवुछाय विखोकितं यत् देवीप्रतिभा स्वेदसपाक्रान्तेति ! तदर्शनेन 
राणी अत्तीव खिन्ना अस्वस्थमानसा च संवृत्ता । आसन्ने शसेऽनि 
देवी प्रतिष्ठप्येति राणी निश्वयमकरोत् । आगामिनी स्नानयान्ना-पूणिमा 
देवोप्रतिष्ठाथं निर्णीता, यत्तस्तत्पूवं न किमपि प्रश्स्तदिनमविदयत । 

मातुद्ग्या आदेक्षमनुधस्य राणी भगवत्या मूर्तः प्रतिष्ठापूजादि- 
व्यवस्थाविधानाय उद्यता । परं तत्समीदहासिद्धिकारे बाह्यणाः प्रवल- 
विरोधमाचेरः । -बङ्गदेशीयाः प्रसिद्धा विद्वांसो भूदेवा एकस्वरतो 
व्याजहुः-- ब्राह्मणेतरबणप्रतिष्ठापितदेवीमूतरन्नमोगदानाधिकारः शाख्- 
विहितो नास्ति) तदानीमत्यन्तव्याङ्कखमानसा राणी समस्तमारतवषं- 
विदत्सन्निधाने व्यवस्थाश्रहणाय स्वीयजनान् प्रेषयामास । किन्तु 
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शुद्राणीप्रतिष्ठितदेवविग्रहस्यान्नमोगद्ानव्यवस्था नाधिगता। अन्नभोगादि- 
पजनव्यवस्था तु दूरे वत्ते, कथिदपि छुटीनो ब्राह्मणस्तादरादेव विग्रह्मय 
ग्रणामादिंसम्मानदानमपि कतु नाचेष्टत । ब्राह्मणानामेतादशग्यवहारेण 
राणीमानसे सुमहानाधातो जातः | 

भगवत्या भोगः समीद्यते, परन्तु तस्ये अन्नभोगं दातुं न शक्यत ` 
इत्याखोच्य राणी मर्मण्यताङ्यत । प्रतिष्ठादिने सन्निहिते सति ्ामा- 
पुङ्करस्थचतुष्पारिपाठशाखात एतादृशी व्यवस्था कन्धा यत् “प्रतिष्ठात 
पूवं यदि मन्दिरिदेवसम्पत्तिः कस्मेचन ब्राह्मणाय प्रदीयेत, सं च ब्राह्यणो 
मन्दिरे देवीं प्रतिष्ठाप्यान्नमोगन्यवस्थां कुर्यात् तदहि शा्नीयं विधानं 
पाङितं मवेत्। तदानीं ब्राह्यणादिभिः स्वरपि वणरन्नप्रसादं भरहीतु 

शाक्यते |“ | 

रामङमारभट्राचायंतो छ्न्धया व्यवस्थया राणी निविडान्धतममि 
किचिञ्ग्यो तिराशाया अध्यगच्छत् सा निजक्रुखगुरुनाम्ना मन्दिर 
प्रतिष्ठाया निश्चयमकर्षात् । किन्तु गुरुवंशेषु कोऽपि पूजनक्रियाविज्ञाता 
नासीत् । देवीसमचोयाः कृते कस्यचिदु योग्यपूजकस्यावदयकताऽविद्यत । 
कश्चिदपि सुयोग्यो ब्राह्मणः श्च द्राणीप्रतिष्ठितदेवीमन्दिरे पूजको भवितुं 
नैच्छत् । राणी निरूपाया भूत्वा रामङ्कमारभट्चायमेव पूजकपदग्रहण- 
वेक स्वीयमन्दिरभतिष्ठाकायं सम्पादयितुमनुरन्धाना पत्रमेकं 
प्रहितवती । राण्या आन्तरिका्ुरोधाद् रामङुमारस्तदथ स्वीयां स्वीडतिं 
ध्राद्ात् | | 

१२६२ वंगाब्दस्य व्येठमासीयाष्टादरतारि्ायां (३१ मह, 
१८५८५ ई० ) गुर्वासरे जगन्नाथदेवस्नानयान्रादिवसे महता खमारोहेण 

भगवस्या भवतारिण्या नूतनमन्दिरे प्रतिष्ठा समभूत् । श्रीराधाकान्तस्य 
द्वाद शरिवरिगानां च विभिन्नमम्दिरेषु प्रतिष्ठा जाता । सवेतिधभावानां 
भाविनि केन्द्रस्वसख्पे दक्षिणेश्धरे श्यामा, इयामो, मदे्र्ान्योन्यसन्नि 
धाने उपरान्त । दिवसे तस्मिन् पूजास्तपयौ-हवनादि-पाठ-मजन- 
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कीर्तन-नास्यमण्डठीगानादिभिः “दीयतां युज्यताम् इति जनरवैश्चः 
हरितो मुखरता बभूवुः । अभूतपूर्वोऽयं महोरछवः, सुदुरेभ्यः कान्यङ्कव्ज- 
वाराणसीश्रीहृट्रनवद्री पचट्म्रामोकखादिस्थानेभ्यो विशिष्टा निमन्तित- 
ब्राह्यणाः समवेता अभूवन् । तत्र आशातीतदक्िणादि ते समधिगत्य 
सतृश्चा धन्यं धन्यमिति वदन्तो यथेच्छमारिषो बदरुषुः । बहूनि दिनानि 
महोत्सवानन्दः प्राचरत् । अघ्रानन्दोत्सवे सम्मिलित" श्रीरामछृष्णोऽपि 
दश्षिणेश्वरमायास्ीत् । परवर्सिनि समये तन्मन्दिरप्रतिष्ठासहोत्सवविषये 
तेनेत्थमुक्तमासीत्-“एतादगनुभूयते यद् भगवती कैासं परत्यस्य 
मन्दिरिऽ समागता, रासमणिदेव्या च सम्पूर्णोऽपि रजतगिरिस्त्थाप्य 
द्िणेश्वरमानीत” इति । 

श्रीरामकृष्णः सानन्दमिततस्ततो बम्भ्रम्यमाणः सम्पूणमपि दर्यं 
विलोकयन् दनं यावन्न किमप्यरनन् सन्ध्याकार तण्ड्खमजनं छाजा- 
मोदाश्च करीत्वा भुक्त्वा च ्यामापुङ्कुरस्थानं परावन्तेत । द्ितीयदिनेऽपि 

्रातःकारेऽसौ महोत्सवं द्रष्टुं दक्षिणेश्वर मायातो ्येष्ठभ्ना्ना च स्थातु- 
मादिष्टः, किन्तु भोजनकाठे ञ्चामापुङ्रमेव प्रस्यावघृते `` पंचसप्र दिनानि 
पुनदेक्षिणेश्वरं नायातः । प्रतिदिनं व्यचारयत्-“अभ्रजोऽद्य समाग- 
मिष्यति ! परमेतावदिनानन्तरमपि परावर्तमानं तं नावरोक्षयोदू- 
विग्नचेताः ख ञ्यायसो धातुवृत्तान्तं परिज्ञातुं पुनदक्षिणेश्वरमाजगाम । 
तच्राकर्णितवांश्च यद्भ्रजन्मा रण्या विरोषानुरोधेन जगन्मातुः पूजको 
भवितुं सहमतोऽभवदिति । 

प्रथमं तु वृत्तान्तेऽत्र श्रीरामकृष्णो न विश्वासमकरोत्। पुनश्चाभ- 
जन्मानं पप्रच्छ--“"मया श्रयते यद्च्रभवान् अत्र पूजको चम् षुः, किमेतत् 
सम्भवति ? अशृद्रयाजिनः पितुः पुश्रो भूत्वा भवान् कथमेतादृं कायं 
स्वीकृतवान् ?‡ रामङ्कमारः शाखेण युक्त्या च श्रीरामङ्ृष्णं बोधयतु 
मचेष्टत; परमसो स्वनिष्ठायां निश्वरप्तस्थौ । तत्धैतत्सिद्धान्तनिणेयाथ 
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धमपन्र # निःसारणं निश्चितम् । धमेपत्रऽतर णमङुमारस्य पूजकत्व- 
भ 

सम्मतिरेच्या । श्रीरामङृष्मोऽपि धर्मपत्र-निणेयमीश्वरेच्छ) सवधां 
स्वीचकार । 

च्यामापुङ्करपाठाख्यो निरुद्धः, इति रामङ्कमारो गदाधरं दक्षिणेश्वर 
स्थातुमनुरुरोध । स्वकन्तैत्यनिणेया्थेमसौ विोषचिन्तामस्तो बभूब । 
देवीभोगप्रसादभक्षणप्रस्तावं नायं स्वीचकार । अतः भ्रातुराज्ञयाऽमान्न- 
मादाय गङ्गाकरखे स्वयं पाचयित्वा भोजनं कवैन् दक्षिणेश्वर स्थातुं 
सहमतोऽभ्रवत् । इदमाचरणं तस्यातुदारता रेकान्तिकी निष्ठा वेति को 
निणेयेत् ? “` 

गङ्भातीरवासो रामकृष्णस्य कृते परमाक्षेकोऽभवत् } यतः स्थानं 
रमणीयं, देवाख्यश्च सच्धिधत्त । रिचिहिनानन्तरमेव भ्रियद्रौनो 
नाद्यणङ्कमारोऽयं समेषां दृष्टीराचकषं । तेजःपुञ्चस्वरूपेण श्पेण, स्वीय- 
स्वामाविकानन्द्निमग्नतया, सांसारिकवस्तुषु उदासीनतया, तन्मन- 
रकतया, विनग्रेण तेजोदीप्रेन व्यवहारेण, सरखतया चासौ सर्वप्रियो- 
ऽभूत् । कियदिनानन्तरमेव मन्दिरिनिकटस्थपंचवटीवनं श्रीरामक्ष्णक्रते 
सवभ्विहितं प्रियस्थानमभवत् । ातुतेत्रपथं विरहय्य, अवकारां चासा 
निजेनारण्यस्थाने प्रविदय बहृ्टोरं यावदसौ गभीरे भ्याने न्यमज्जत् । 
अयमेव स्वल्पः समयस्ततछृते शान्तिमयः समपद्यत । 

एवं दक्िणेश्वरे प्राय एकमासौ व्यपगतः । स्वीयभोजननिमौणा- 
सनात् स्वकीयामजन्मसेवाया व्यतिरिक्तं च श्रीरामदरष्णस्य किमपि 
कायोन्तरं नाविद्यत । न्िजमनोऽनुङ्टुखपुरस्छरसमययापनयथो- 
चिताबसराधिगमात् स्थानं तत् तत्कृते प्रियतरममूत् । तदानीमेव काठे 

% कस्यचिद् विषयस्य “श्रस्ति नास्ति वा” इति निणंयाथं कर्गजयोरिखित्वा 
तचोभद्रं मोखकारं विधाय, तयोरेकस्य निःसारणेन निश्वयीक्रियते । . 
[1 
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राणीजामाता मथुरमहाशयो युवकमिमं शान्तदशेनसुदासीनमपश्यत् । 
तदन्त करणे ब्राह्मणयुवानं भत्यान्तरिकमाकषेणं कथभुस्पन्नमिति न वक्त 
राक्यते । युवकसम्बन्धे जिज्ञासया मधुर महाशयेनेद मवगतं यत् अयं 
पूजकस्य रामक्कमारभद्भाचायंस्य कनिष्ठो भराता । ततश्च युवानमिमं 
देव्याः सपर्याथं नियोक्तुं तन्मनसि बवती समीहा समुदपद्यत । 
ततो वार्तीखापग्रसंगेन रामङुमारमद्धाचार्यो मथुरमहोदयं स्वकीय- 
कनिष्ठभ्रातुराग्यपूणां मानसिकीमवस्थां सुस्पष्ट व्यजिज्ञपत् । श्रत्वापि 
वृत्तान्तममुं महाशयोऽसो अनुकूलावसरं प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । 

एतस्मिन् एव कारु कामारपुक्करनिकटवर्तिनः शिहरभामवास्तव्यो 
हृदथरामभरुखोपाध्यायो जीविषृाप्रदं किमपि कायेमन्विष्यन् दृक्षिणेश्र- 
मायातः । हृद्यरामो रामकृष्णस्य भागिनेयो भवति, पितृश्वसर तनूजाया 
हेमाङ्किन्या आत्मजश्च : बाल्यावस्थायामुभावप्येकत्रेव करीडतः। 
हृदयरामो मातुलस्य प्रयानासीत् । तदानीं काटे श्रीरामद्ृष्णः साधे- 
विंदातिवषटेक्षीयः । तस्माच्च हृद्यरामन्चतुवेषः कनीयान् । बाल्यकारूत 
सुपरिचितं हृदयरामं प्रति श्रीरा मकृष्णस्यान्तरिकरं प्रम केनापि कारणः 
विशेषणम परमं प्रगादृमभूत् । हृदयरामोऽपि मातुलममुं श्राणश्रियं परः 
मास्मीयममन्यत । दक्षिणिश्वरेऽत्र द्वावपि परस्परं संभिरितो परमा- 
नन्द् मनुबभूववुः । 

सांसारिकसम्बन्धानुसारेण हृदयरामः शीरामद्कष्णस्य भागिनेयः, 
परन्तु वस्तुतस्स्वयमस्वि युगावतारसेवकस्तत्सहचरश्च । अवतारस्य 
बहवः पाश्चैचरा यथानिर्दिष्टकायंसम्पादनाथं विभिन्नलोकेभ्यः समा- 
गत्य नररूपं गृहीत्वा युगभ्रयोजनमनुष्ठाय स्वानभीष्टान् लोकान् प्रति 
पेदिरे । तथेव श्रीरामह्ृष्णस्य शरीररक्चाया विरिष्ट कायम् संपादयितुं 
हृदयरामो जन्म रेभे । परमहंसदेवः परवत्तिनि कारे स्वयमवोचत्- 
“यदि हृदयरामो नाभविष्यत् तर्हिं साधनाकार मम शरीररक्चण- 
संभवोऽपि नाभविष्यत् ।” अत एव निश्चीयते यद् दृक्षिणेशरे प्रथम- 
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समागमदिवसादारभ्यः पंचरविङतिवषेपयेन्तं हृदयरामः स्वमातुटस्य 
छायापुरुष इव समपद्यत । शायनम्; चमणम् , उत्थानम्, उववेशनं च 
सवमपि तस्य मातुखेन सहैवाभूत् । केवरं मध्याहमोजनसमय एबोभ 
परस्परं वियुक्तावभूताम् । तदानीमपि श्रीरामक्रष्णेन स्वहस्तपक' मोजन- 
क्रियत, हृद्यरामेण देव्याः प्रसादः अगृह्यत च । सातुखमोजननि्माण- 
भबन्धः सकलोऽपि हृदयरामेणाक्रियत, कस्मिश्चिद् दिवसे मातुल - 
भरसादोऽपि गृह्यते स्म । रात्रौतु द्वाभ्यामपि देवीपरस। द्-राष्कुल्या- 
ऽभुज्यन्त । | 



वयं करमशः द्रष्टं शक्ष्यामः यत् श्रीरामङ्ृष्णपिवृमरणम् , राम- 
कुमारस्य कचिकात्तागमनम्, दक्तिणेश्वरे मन्दिरभतिष्ठा, तत्पूजकपद्- 
स्वीकृतिः, मथुरानाथ-हृदयराम-त्राह्यणी-तोतापुरीस्वामिनां समागमासेति 
स्वेमीश्वरेच्छया युगधमंसंस्थापनानुकरूलम् , प्रयोजनीयजनानां च 
समावेरमात्रमेव ! “ˆ 

एकस्मिम् दिने अनुगंगातटमुपविदरय श्रीरामक्ृष्णो गङ्खामत्तिकया 
घरममनोहरमसणभावमयरिवप्रतिमां निमौय तन्मयभावतः समर्चयति 
स्म । इतस्ततो भ्राम्यन् मथुरमहोदयस्तत्र समायातः । तां च जीवन्तीमिव 
प्रतिमां ध्यानस्थं पूजकं चावलोक्य आश्चयंचकितः सन् तत्रेवातिषठत् । 
एवंविधा सुटक्षणसंवल्िता देवभावपरिपूणो प्रतिमा न तेन कदापि 
्रष्टपूवो । जिज्ञासया तेन यदेतञ्ज्ञातं यन्मूर्सिरियं श्रीरामक्ृष्णेन स्व- 
हस्वाभ्यामेव निर्मिता, तदानीं तस्यासीमविस्मयोऽभूत् । पूजनान्ते ता 
प्रतिमां स्वस्पे प्रदाठुमयुरुष्य मथुरसहाशयो निजगाम । हृदयरामद्रारा 
समासादिता रशिवप्रतिमयमत्यन्तसुग्धमनसा तेन राणीसभीपे प्रहिता । 
वल्लघुमूर्िनिमौणकलायां मथुरमहाशरयो निमोतुः प्राणचित्रस्य भक्ति- 
गाम्भीयेस्य च परिचयं भराप्रवान्। ततः प्रभृति कनिष्ठं भटराचायं 
( श्रीरामकृष्णं ) देव्याः पृज्ञासप्याज्ु नियोक्तुं तस्याग्रहो नितरां 
ववृधे । 

मथुरमहोदयसमीहां राममारसुखादाकण्यं शरीरामच्ृष्णस्तद्- 
कासरादूदूर एव तिष्ठति । मदुष्यदासत्ता, दक्षिणाद्ानपूवक देवसमचनं 
चेति द्रयसेव तदुविवेकविरुद्धमविद्यत । 
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एकदा काटीमन्दिरप्रा्गणे श्रीरामश्ृष्णो हृद्यरामेणं सह पयंटन् 
सथुरमहोदयेनाकारितः। मथुरमहारायो भवन्तमाक्ारयतीति शरत्य- 
मुखादाकण्यं श्रीरामछृष्णधिन्तासन्तानवितानैकवानता प्रपेदे । हृदयराम- 
दवारा चिन्ताकारणं प्ष्टो मातुलः प्रत्युवाच--“अयुमीयते, तत्र मतं 
मामसौ श्त्यतामङ्धीकन्तु निर्देक्ष्यति 1 “कोऽत्र दोषः १ एतादृशं 
सुमनोहरं स्थानम् , एतादृकूसुसम्पन्नमानवस्याश्रये कायोनुष्ठा नभित्यु- 
भयमेव समीचीनम्? इति हृदयराम उदतरत् । निजचिन्तने स्वतन्चः 
श्रीरामङृष्णो निजगाद--“दासस्वभ्रहमस्तता मह्यं न रोचते । अन्यच्च 
पूजने स्वौकृते देवीविग्रहस्य  वहुमूल्यानामाभूषणानां रक्षाभारोऽपि 
मयेव ह्यो भवेत् , एतत्सवं मया कन्तु न राक्यते । यद्याभूषणाना- 
युत्तरदायित्वं त्वमङ्गीङ्कयास्तर्हिं केवटटं समचौकायमनुषठातुं नास्ति मम 
काचिद्प्यापत्तिः।” हृदयरामः स्वानुकरूटशचत्यतामस्विष्यन्निहागत इति 
श्रसन्नेन चेतसा तेन स्वीया स्वीकृतिः प्रदत्ता । 

. शरी रामकरष्णयुखादङ्खीकृतिमाकण्ये नितरामानन्दितो सथुरमहो- 
दयो ऽ्रवीत्--इदं त्वतीवसमी चीनममवत् , भवान् मातुः सप्थामनुष्ठा- 
स्यति, रामङ्कुमारभट्राचार्यो हृदयरामश्च भवत्सादयय्यं विधास्यतः 1 

द् वोमन्दिरभरतिष्ठातः प्रायो मासत्रयाभ्यन्तरं एव ॒देवीपरिचयोदि- 
छते श्रीरामहृष्णः समागतोऽभूत् , तेन स्वहस्ताभ्यामेव सुरभितङ्खसुमानां 
खजोऽमथ्यन्त स्वस्वान्तानुक्रूलं माता भवतारिणी भूष्यते स्म, विहल्तेन 
सता स्वीयसुमधुरकण्ठतो गीतान्यश्राव्यन्त । अहनिश्चं तन्मयतास्वशूप- 
मादकतयेव व्यत्ययासीत्। कथच्चिदवकाश्चमधिगत्य श्रीरासक्ष्णः 
पव्ववटीकाननेऽददयो भूत्वा ध्यानमग्नोऽप्यभवत् । हृदयरामो मातुल- 
मदृषटरा इततस्तो भाम्यन् बहुकालानन्तरं मातुखमुदासीनमवलोक्य- 
परच्य॑त्--“एतावत्कापयन्तं भवान् छुतासीत् , विलम्बेन ट्टो भवान् 1 
“अदो, अत्रेवाखम्ः' इति किज्िन्मातुर उदतरत् । 

मन्दिरप्रतिष्ठानन्तरं आद्रमासः समायातः ) पूरवेस्मिन् दिवसे 
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जन्माष्टमीमहोर्छबः सम्पन्न आसीत् । तत्र महान् आनन्दोद्रंछोऽभवत् । 
यद्य राधागोविन्दमन्दिरे विरिष्टो नन्दोत्सवः सम्पाद्यते । ससमारोहं 
कीत्तनं प्रचरति । द्िवीयप्रहर-भोगावसानेऽन्यत्र प्रकोष्ठ नीयमाने 
गोविन्दे पुजकक्षेत्रनाथः पादपिच्छिरुत्वात् प्रतिमया सहैव पतितः; 
विरहस्य च पदमेकं भग्नम्। मन्दिरे महान् कोलाहखो बभूव--“शयं तु 
महती अमङ्गटसूचना 1” घटनामिमामाकण्ये राणी अनिष्टाशाङ्कया 
सोमाच्िता जाता । नूनमेव कोऽपि सेवापराधो जातः । अकल्याणभयेन 
स्वँ भीता बभू वुः । उपायान्तरमनज्ञात्वा पण्डितानां सभा संयोजिता। 
पण्डितपरिषदा निर्णीतं यत् “खण्डित्रतिमां गङ्गाजटप्रवाहे विसज्यै 
तत्स्थाने नूतनमूर्तः प्रतिष्ठा कारयितव्या” । नवीनप्रतिमानिमीणमादिष्ट- 
मपि ` -एताबत्या प्रमभक्त्या परिपूजितो भगवानल्येनै्र हेदुना 
परित्यज्यत इत्यालोच्य मथुरमहोदयान्तःकरणं दारुणशोकेनोद् वेछित- 
मभूत् । ख॒ च राणीमातरमवोचत्-“विषयेऽत्र कजिष्ठभद्राचा्ैस्य ' 
( श्रीरामङ्ृष्णस्य ) मतं कथं न ज्ञायते ? 

श्रीरामकृष्णे जगल्ननन्या वेक्कारिपदे नियुक्तं मधुरमदहाश्चयो 
रामङ्खमारं ज्येष्ठभटरचायं, श्रीरामकृष्णं च॒ कनिष्ठमटराचायमकथयत् । 
यद्ा कदा भगवद् भावाविष्टं विलोक्य कनिष्ठभट्राचार्योपरि विशेषतो 
मथुरमहोदयदृष्टिराछ्ष्टाऽमवत्। मथुरमहारायपरामशं राणी चापि 
सममन्यत । भग्नप्रविमाविषये मथुरमहोदयेन पृष्टेन श्रीराङ्ृष्णेनः 
मावाविष्टेन सता भ्रतिपादितम्--“राणीजामावृषु यदि कस्यचितपादो 
भग्नः स्यात् तर्हिं तं स्यक्त्वा तसस्थानेऽन्यः समानीयेत श वा तस्य 
चिकिटसाव्यवस्था विधीयेत ? अच्रापि विषये तदेवानुष्ठेयम् । प्रतिमायां 
भग्नं पाद् संयोज्य यथापूव सुकल तम् ।” 

एतादृशं सरं समाधानमाकण्ये सवं सविषं विस्मयं जग्मुः । 
गो विन्ददिन्याविभौवविग्रहो भग्नोऽपि न परित्याज्य इत्ति रामद्रष्ण- 
न्यचस्था विद्वद् भिन्रह्यणेनीङ्गी करता । तेरुक्तम्-“व्यवस्थेयं शाखविरद्धा, 
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भग्नविग्रहसमर्चनं नोचितम्” । परन्तु कनिष्ठभदराचायस्य प्रेमपूणो 
व्यवस्था राण्या मथुरमहारायस्य चैतादृशी मनोनुकूकाऽभवत्; यदुभा- 
वेवाचन्दसागरे निमग्नौ । राणीनेत्राभ्यामानन्दाश्रधारा प्रवाहिता । 

जनुरुद्धेन श्रीरामकृष्णेन विग्रहभग्नपाद् एवं संयोजितो यद् योग- 
चिहमपि न विखोक्यते! प्रतिमायास्तस्याः पूज्ञासपयौदिकं सवं 
यथापूव प्राचरत् । बहूकाछानन्वरं वराहनगरस्य कूटीषदर तत्रत्यप्रसिद्ध- 
भूस्वामिना जयनारायणबन्द्योपाध्यायेनैकस्मिन् दिने वाताोप्रसङ्गेन श्रीरामः 
कृष्णः प्ष्टः-- “महाशय ! तत्रत्यो गोचिन्दः फिं भग्नोऽस्ति १ श्रीराम- 
कृष्ण उदतरत् -“अरे कीटसी भवदीया बुद्धिः, योऽखण्डो मण्डलाकार 
स किं भग्नो भवितुमहति ?” 

नवीना मूतिर्निर्मिता समानीता च, किन्तु प्रतिष्ठितानभमनाऽभवत् ।* 
असावधानतादेतोद्वविग्रहपूजकपदात् क्षत्रनाथो निःसारितः । तत 
प्रयति गोविन्दपूजाभारः कनिष्ठमट्रचार्योपरि समागतः । हृदय- 
रामश्च काटीमातुवंशकारिपदे नियुक्तः । 

क कै ५ 

काशीपुरोद्याने स्वीयरुग्णावस्थायामन्तिमे कार एकस्मिन् दिवसे 
गस्भीरसमाधितो जागृतो भावाविष्टः श्रीपरमहंसदेवः समुदीरयामास- 
“एतद्भ्यन्तरे द्वौ स्तः, एकः सः स्वयमोश्चरः, द्वितीयश्च भक्तो भूरवा ' 
विराजते 1 ~~ 

वतमानयुगे श्रीरामकृष्णः भगवतः भक्तभावरूपटोलाऽऽसीत् । 
भक्तस्वर्पेण तेनैकाम्रसाधनाऽभिनवरीटा च सम्पादिता तस्याः 

# रासमणिराण्या मथुरानाथस्य च॒ पररोकप्रापतेरन्तरं तद्वंशधरेषु 
कैश्चन शाख्रविहितेतश्नवीनप्रतिमाप्रतिष्ठाऽऽयोजनं कतम्, कन्व पारि- 
 वारििविन्नदुषंयनादिना तदायोजनं कार्यान्वितं नाभूत् । गोविन्दस्य सा नूतना 
प्रतिमा साम्प्रठमपि मन्दिरे तथेव संरक्षिता विद्यते | 
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साधनायाःः प्रयोजनद्रयम्--एकमादशैमुपरथापयितुमेतत्सवेभासीत्- 
दवितीयं च विकृतस्य दीर्ध॑विस्छृतस्य च सनातनधमंस्य युगोपयोगिना 
चूतनेनाद्दान पुनः प्रतिष्ठापनम् । 

` भक्तरूपतोऽसौ भवतारिण्याः समचंनमकरोत्। तेनव माध्यमेन 
मूत्तिपूजाया निगूद्र्हस्ययुदूघारितमभवत् , ततश्च संसारे सत्य- 
चान्तिखाभाय दुप्रस्य सहजमागेस्यान्वेषणपूणणेपरिबोधो जातः । एतत्फट- 
स्वरूपं निराशान्धकारनिपीड़तमानवजनेः हृद्याप्यायनकारिण्या 
आशाया आनन्दस्य च शमः सन्देशो ख्यः । मूत्तिपूजापर मतनततवखासस्य 
मागनिर्देखोऽयं केवरं हिन्दुजातेभीरतवषस्यैव छते न हि, म्त्युत 
समस्तस्यापि भूमण्डलस्य मानवजातेः सवधमोवरम्बिनामादशेस्वरूपो 
हिताधायक्श्चासीत् । अतः परं श्रीरामकछृष्णदेवो दीनदीनो मक्त 
पूजकलूपेण अक्िच्चनव्याङ्कखरूपेण च परिदृदयते । इयं तदीया अनन्य- 
सदसी टीखा विद्यते । 

+ 1 ४1 क 

श्रीरामद्कष्णेन केवलं विग्रहस्यैव न हि, चिन्मयदेवतायाः सम्चनं 
क्रियते स्म । तत्कृतपूजनमवखोकयितुं जनाः पंक्तिबद्धा मुग्धाः सन्त 
समतिष्ठन्त । परवत्तिनि समये पृजाकारीनावस्थासम्बन्धे स्वयमेव 

` परमदहंसदेवेन व्याजहं-अङ्गन्यास-करन्यासादीनि पूजाङ्गानि सम्पा- 
दयता मया ते ते मन्त्राः समुञ्ञ्वल्वणशूपाः स्वदेहागेष्वेव संनिविष्टा 
दरीरदयन्ते स्म; र इति जख्धारया बवहिप्राकारं विचिन्त्य, इत्यादि 
मन्वान उचाय्थ परितो जरं सिंचन् ध्यायन्न स्वचतुर्दिंश्च रावरो 
जिका ॒विस्तारयन्तं सक्षाद्भिदेवमेव दुभद्यप्राचीरवत् पूजास्थानस्य 
सवंप्रत्यूहान्. निराङ्खवन्तं रक्षन्तं चापदहयम्। इण्डलिनीध्यानकाल 
सपाछरतिं ङण्डकिनीरक्ि सुषुम्णामागतः सहसरारमध्ये प्रविशन्ती 
मपदर्यम् । देहस्य यान्यङ्गान्यतिक्रामन्ती शक्तिरियमूष्वेगाभिनी बोभूयते 
स्म निखिखान्येव तानि नितान्तजडवत्स्पन्द्नदहीनानि प्रतीयन्ते सम 1 
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समचेनसमये श्रीरामकृष्णस्य तेजःपुञ्जशरीरं, तन्मनस्कविहल- 
भावम्, अनेकहोरा यावत् ध्यानस्थिविंच निरीक्षमाणां खोकाः 
परस्परमूचुः--' स्वयं ब्रह्मण्यदेव एव साक्षात् पूजायामुपविष्टोऽस्तीति 1” 
ध्यानविखीनचेता असौ भगवतो दिव्यं प्रकारामेवापरयत्। महता 
मोदेन तस्यान्तःकरणं परिप्लुतं, वक्षुःस्थरे चानन्द्श्रणि प्रवहमानानि 
ठोकैन्यंखोक्यन्त । सम्चासमाप्रौ हार्दिकावेगेन सह सुमधुरकण्ठतो 
गान्तुतिं कवेस्तस्य परमभाव्ुकततयाऽऽत्मविस्थति्बमूयते स्म । तदानीं 
सम्पूणेमपि मन्दिर दिष्यप्रकादासयुद्भासितम् इव जायते । इदं ज्ञायते 
यद् देवता अपि कर्णो द्त्वा स्तुत्तिगीतिं शणोतीव । 

देव्याः साधको रामक्ुमारः कनिष्ठभ्रातरं देवीसमचेनभारं गृहन्तं 
यदा ददश तदानीं नितरां प्रससाद, निश्चिन्ततां च जगाम । तेनालो- 
चितम्--घ्रावा काय संछप्रः। किन्तु श्रीरामचृष्णस्योदासभावम् , निजन- 
पचवटीवने एशाकिनीं स्थितिम्, अधिकाधिक ध्यानम्, निःसंगभाव- 
विहारादिकं दश दसं चिन्तासन्तानवितानेचतानवां ` कदा कद चिदसौ 
प्पेदे। किन्तु तद्भक्तिभावसमचनमवटोक्य मथुरमहारायोऽपि 
परमां प्रसन्नतां भेजे । अतो रामङ्कुमारां व्यचिन्तयत्-समीचीन- 
समच॑नरिक्चणमस्मे प्रदेयमिति । तदाप्र्ति दुर्गापाठम्, कारीमातु 
अन्यान्यदेवदेवीनां च पूजनादोनि विशेषतोऽसौ श्रीरामङृष्ण- 
मरिष्षयत् । श्रीरामक्ृष्णोऽपि अल्पीयसेव कारेन पूजादिकायेमिक्षतः 
शक्तिमन््रदीक्षितो भवितुं च स्वीचकार । शमो वासरो निर्णीतः। 
कठिकत्ताया बवेठकखानानामकविमागस्य  राक्तिसाधक-केनाराम- 
भटचायद्वारया दीक्षाकायं सुसम्पन्नम् । राक्तिमन्त्रदोक्षा्रहणकार एव 

श्रीरामङृष्णो भावावेशेन समाधिस्थो बभूव । शिष्यस्य भक्तिगाम्भीय 
निरीक्ष्य शरुः स्तम्भितोऽभवत्। स च शिष्याय हार्दिकानाशी- 
राकीनपयत्। 

भ्रातरं जगन्मातुः समचौयां विनियुज्य रामङ्कमासो विष्णमन्दिर- 
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पूजको भवितुमियेष । मधुरमहोदयहादंमपीदमेवासीत् । श्रौरामदृषणे 
देवीपूज्ञकपदे नियुक्ते, रामह्कमारो नितरां निचिन्तोऽमूत् । श्रोराम- 

ष्णोऽस्यन्तदश्चतया देवीं परयपू पुजत्। राणी मथुरमहोदयश्च तदीर्या 
मावपरिपूणौम्ौमवरोक्य सातिशयं प्रासीदताम् । थथा यथा दिनानि 

व्यतिगच्छन्ति, तथा तथा कनिष्ठमट्राचायं प्रति तयोः श्रद्धाभाव 

आकर्षणं च वत्र । हृदयरामो बिष्णमन्दिरस्य पूजको न्ययुञ्यत । इतो 

रामङ्कमासो चिन्ताविरदितः सन् प्राप्रावकारो गृहगमनाय समुद्यतो- 

ऽमवत् ! किन्तु कामारपुङ्करगमनतः प्रागेव कायंविरोषतः इयामनगर- 

मूलाजोडनामकं स्थानं तेन. गन्तव्यमभूत् । तत्रेवासौ अकस्माद् 

सेग्रस्तो सृत्युमवाप । दश्षिणेश्वरे श्रीजगन्मातुः प्रतिष्ठाया एकवषौ- 
नन्तरमेव रामककुमारः पांचभौतिक शरीरमस्यजत् । 

के <) भ 



च 

निज-जनकमृत्यः श्रीरामङ्कष्णहदये सं सारस्यानित्यताविषये विरि 
प्रभावमपातयत् । इदानीं पिचरतुल्यस्य अग्रजस्य मृत्युना तदीयान्तरिक- 
वैराग्याभिर्नितयं प्रज्वा । संसारोऽनित्यः, जीवनं क्षणमंगुरम्ः 
मानं, यश्च, पार्थिवसम्पत्चयश्चत्यादि सर्वमतीव वुच्छम्,। तथापि 
जीबास्तान्येवानित्यानि वस्तूनि संगरहीतुमिच्छन्ति ! शरीरनाशो- 
ऽवदयम्भावी, मृत्युरपि सुनिधितः, तथापि अग्निरिखासक्ताः पतङ्गा 
इव मनुष्या अप्यनित्यभोगासक्ता शरस्युमाप्तुवन्ति । “अहन्यहनि भूतानि 
गच्छन्ति यममन्दिरम् । शषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चयेमतः 
परम् ” इति युधिष्ठिरेणोक्तम् । 

मक्शाभारते वर्णितं यत् राजा ययातिः स्वीयकनिष्ठपुत्रायौवन- 
सधिगम्य सहसरवषेपयंतमिच्छायुसारं विषयभोगान्ते दष्टवान् यत्- 
भोगवासनाया अन्तः न विद्यते इत्ति । रक्तं च-““न जातु कामः 
कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधेते । 
यस्प्रथिव्यां नोहियवं हिरण्यं पावः स्ियः। एकस्यापि न पयां 
तस्मत्तृष्णां परित्यजेत् ॥” सदसखरषंविषयभोगान्ते ययातिमनसि विषय- 
विद्ष्णाप्रदनः समुन्न, परं श्रीरामकृष्ण-जौ वने र दयते यत् विषय- 
भोगं तरिनापि तस्मिन्तुपरतिरजायत । श्रीरामकृष्णजीवनं वस्तुतः 
निरूपमम् । 

ज्यायसो भातुमेरणरोकः श्रीरामक्रष्णस्वान्ते तीत्रानुरागरूपवः 
परिणतः । सदेवासौ स्वस्वरूपे स्थितः सच्चिदानन्दे निमञ्जितु 
व्याङ्करो बभूव । 
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परवत्तिनि समये श्रीरामछरष्णेन स्वदरीरमुदिरयांगुखीनि्दशं 
-छुवंता स्वीयान् भाविनः सन्देशदरान् व्यागिनः रिष्यानुदिरय मोक्तम्- 
““अत्रत्यसाधनभजनानुष्ठानं युष्माकं हिताय आदशेरक्षणाय च सम्पा- 
-दितम्। मत्छृतसाधनभजनषोड्शांरोषु कदाचित् ` युष्माभिरेकांर 
करिष्यते ।” श्रीरामक्रष्णजीवनस्य प्रत्येकमपि कायं दृष्टान्तमूतम् , 
भविष्यतो मानवजीवनस्य च दिग्दरोनस्वरूपम् । ठतः प्रश्ति सुदीघो 
द्वादशवर्पव्यापिनी याइत्यदूसुता साधना तेन समयुश्ठिता; सा किं 
जगत्कल्याणाथेमेव । यस्य महतो धमेस्य प्रचाराथंमसौ समागमत् , 
येषां शान्तिसमन्वयेक्यभावानां सन्देशं श्रावयतुः तदाविभौवस्तेषां 
सर्वेषामेव तंत्नीवनमादयास्वहूपं सजीवभ्रमाणं च । यस्याः प्रतिमा- 
पूजाया विरद्धो भारते देशान्तरे च सुमहान् इञ्ज्चावातः प्रावहत्, सेव 
तज्ीवनयावामागस्य निदशचिह्यिताऽभूत् । दक्षिणन्चरे भवताररण्या 
मृत्तः पूजामवलम्ब्य तदीयसत्यप्रतिष्ठाूपकायं प्रादुरभवत् । 

ॐ {1 करी 

ततः प्रभृति श्रीरामकृष्णस्य समस्तोऽपि समयोऽपार्थिववस्तु- 
ध्यानचिन्तने व्यतीयाय । समचंनानन्तरं मन्द्र समुपविष्टो जगन्मादुः 
सन्निधाने नैजां हार्दिकं तीत्रवेदनां व्यञ्जयति, मजनकीत्तेनद्ररेण 
अभ्यथंनामयुतिष्ठति च । तन्मयताया विह्वङतायाश्चायं विचित्रो भावः । 
दिनस्य द्वितीययामे मन्दिरद्वारेषु पिहितेषु पच्चवटीञुपस्थाय स गम्भीरे 
ध्याने न्यमज्नत्। आहारेषूदासीनताः निद्रायां वरति; प्रिक्षणमेव 
तन्मयो भावः । स्वकीयजीवनान्तिमकाक्ञे त्यागिनं निजरिष्यमेक- 
सदिदयोक्तवान्--“चतुदंरवषीणि नाहमस्वपम्"” । गीयते स्म- 

“अपास्तासिति निद्रा, पुनः किं शयिष्ये 
सुजागर्मि योगाख्ययागप्रयोगे । 

इदानीं यदीयाऽस्ि निद्रा हि तस्मे 
प्रदायाऽखिलां वां स्वयं श्ाययामि 1" 
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निशा निःस्वन्धा । मन्दिरद्राराणि पिहितानि ¦! सर्वे शेरते । परन्तु, 
श्रीरामकरृष्णनयनयोर्निद्रा नास्ति । नैजं विष्टरं विहाय स निर्गतः। 
पञ्चवटीकाननस्येकस्यामलकरीधृक्षस्य तन्ते समुपविरय स॒ ध्यानस्थो 
ऽभवत् । सवेषामटष्षितः प्रभाते यदा प्रत्यागच्छत् तदानीं तस्य नयते 
समुद्रान्ते रक्तं च निभाते । 

एकदा रात्रौ द्ितीयग्रहरे हृदयरामस्य निद्रा सहसा भ्रा । 
अपदयदसौ विष्टरे मातुखो नास्ति । स छत्रागच्छदिति चिन्तया समस्ता- 
मपि रात्रिं हृदयरामो जगत एवातिष्ठत् 1“ | 

क्रमेण बह्वयो निरा व्यत्यगुः। एकस्यां रात्रौ हृदयरामः शयन- 
च्छद्मना नेतरे निमील्य विष्टरे शयानो मातुर ददं यदसौ रायनस्थान- 
मपदहाय पंचवटीवनाभिमुखं प्रस्थितः सोऽपि निशब्द दूरत एवः 
तपष्ठे चदितकान् । परन्तु तेन निरीक्ष्यमाण एव॒ मातुखो वने 
व्यढीयत । आश्चयेचकितो भवन् बहुकारं यावत्तत्रेवा तिष्ठत् । 
विखम्बेनापि यदा मापुखो न प्रत्यागतस्तदासौ दोष्टानि चिक्षेप । 
प्रगादनिःदाब्दताभङ्गञयतिरिक्तो छोष्टपरक्षेपणध्य कोऽपि परिणामो 
नाऽभवत् । अनेकास्वपि रात्रिषु हृदयरामस्य भयप्रद्ानपरम्परा 
प्राचखत् । परमेताचताऽपि मातुं पराङ्मुखं क्तमपारयन्नसौ पृष्टवान् 
“मातुल ! रात्रौ सघने कानने गत्वा त्वं किमयुतिष्ठसि, कथय ? 
तेनोक्तं- “तत्रेक आमरूकीद्रुमः, तदीये तज्ञे समुपविश्य मया ध्यानं 
क्रियते ! शस्त्रेपूक्तं यत् धाव्रीतसतक्ते* समुपविदरय भ्यानविधानेन 
स्वऽपि कामाः सिध्यन्ति | 

एकदा निक्ञायामन्यस्यां भूतपेतानामावासे 'कबरडंगा~-कानने 
प्रविष्टं श्रीरामक्ृष्णदेवं हृदयरामो दृरदेवाऽपदयत्-मातुखो नमोः 

| 

# “"धाजीतठे समाश्रित्य जपध्यानादिसाधनात् । 

साधकस्य समस्तापिं कामना सफला मवेत् ॥> 
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भूरवा ध्यानमभ्नोऽस्ति । असौ व्यचारयत्-किं मातुरस्योन्मादो जातो 
यद्यं नग्न उपविष्टः १ किमिवाश्चयीधायकमिदम् । साहसेन समीप- 

भुपस्थायापहयत्-मातुखो यज्ञोपवोतमपि परित्यक्तवानस्ति } तदानी- 

यच्चैःस्वरेण “मातुल, अये मातुर इत्युद्घोषणात् तदीयध्यान- 

भंगे जाति हृदयरासनेण पृष्ट“. करोषि, यज्ञोपवीतं वलं चावतायं 

न्नः फं तिष्ठसि” { शन्यया दष्छ्या हद्यरामस्याभिमुखमवरोक्य 
स परस्युवाच--शह्दु, त्वं न जानासि, एवमेव पादायुक्तन सता ध्यानं 
क्रियते, छल्ना-घृणा-भय-जात्यभिमानादिकं सवमेव पाशास्वरूपम् ; 
तन्पुक्तेन सता मातुध्यौनं कतेन्यम् । अत एव सवमेतदवतारितम् । 
श्यानान्ते.प्रव्यागमनकारे पुनधीरयिष्यामि । निराम्येतदुत्तरं हृदयरामः 
स्तम्भितोऽमवत् । ̀ ` 

जगन्मातुर्दश नाभिखाषव्याङ्कख्त्वमुत्तरोत्तरं श्रीरामङ्ष्णहृदये 
प्रावधैत । मातुः सेवासमचोदिषु दधेः काटो मन्दिर एव व्यतिगच्छति । 
प्रारब्धा समचौ न समाप्निमेति । स्वरुच्यनुकूखमनेकप्रकार सरक चन्दना- 
दिना मातरं भूषयति । देव्याः श्रीमदङ्गसशः कोमलः प्रतीयते । 
तदानीं तस्य सर्वागेषु रोमांचो जायते । गिश्चिनोति-मम माता 
पाषाणमयी नास्ति, सा तु चिन्मयी वत्तेते 1.“ 

ˆ _ तन्मयत्वमवधेत । माता विभूष्यते, बहुभिरुपचारः सेव्यते, परन्तु 
वृप्निने भवति । आरन्धमारत्रिकं न समाप्यते, बहुकारं भ्रचङितमपि 
न विराममुपगच्छति; यत इयं भगवत्या आरति; ! 

मथुरमहोदयः कनिष्ठभट्राचारयैस्य पूजाभ।वमिममारोक्य विहवखो 
सुग्घश्च बोभूयते । “कि प्रतिमाया एतादृक् समचेनं सम्भवम् १ 
इस्यसो व्यचिन्तयत् । कियत्काखानन्तरमनेन रणी परोक्ता--“महत्- 
युकृतिफटस्वरूपमयमद् युतः पूजकोऽधि गतः । यथासम्भवं त्वरितमेव 
देवो जागर्ति माप्स्यति 1“ 
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श्रीराङ्कष्णस्यालोकिकं व्यवहारं दिन्यभावावेरां गम्भीराभिनिवेशं 
च दशं दशं खोकेरन्योन्यमुच्यते--“कनिष्ठभट्राचायेमस्तिष्कं षिद्त- 
मभवत् ।” केश्चनैवमपि कथ्यते---अस्य भूतावेरोऽभूत् ।* तस्य मन 
प्राणाश्च जगन्मातुभावसमुद्रं न्यमज्नन् । तीव्रा व्याक्कुखुता तन्मयता च 
शनेः शनेरेवं प्रववृधे, यत्त तस्य यथाविधिपूजाविधानमसम्भवमिव 
जातम् । आहारेषुदासीनतया निद्रायां च विभुतया तदीयं सरीरं 
ऋमराः क्षीणतां प्रपेदे । वक्षःस्थलं रक्तायमानं नेते च सर्वदैव सजल 
भ्रवीयेते। प्रतिक्तणमन्यक्ता अकान्तिः! अन्तर्दहात् व्याङ्कुटः सन् 
मा माः इत्यात्तंनादं करोति । 

कदा कदाचित् तीव्रया व्याङ्कुखवया चछिन्नद्रम इवापतत् । भूतले 
विल्लुठन् अङ्गानि परिवत्तयति । छोका उदर शरं व्याहरन्ति । देवीमन्दिरे 
सन्ध्याया आरतौ मञ्जीरदक्छाघण्टा निनदन्ति। तद् नीमप्यसौ 

योन्मारे रोखु्यमानो व्याङ्कलीभवति । “मावः, एकदिनं पुनरपि 
च्यत्यगात् , तव दशनं न छन्धम् , दिने दिने आयुः क्षीणं भवति । 
मातः ! तव दया नास्ति, इदानीमपि त्वया दशनं न दीयते ।* एतया 
रोद्नग्याङखतया शिखाऽपि द्रवति स्म 1 

अबोधस्य शिशोः करुणं कऋन्दनमाकण्यं किं जननी निजछकरोडे तं 
नोत्थापयिष्यति ? कियत्काखमन्तर्हिता स्थास्यति ? आनन्दमयो चिन्मयी 
माता स्बोयरिरासन्निधने समुपस्थिता बाख्कं च कोडीङ्कतवती | 

प्रथम-दशंन सम्बन्धे तेन कदाचिदुक्तमासीत् “एकदाहं जगन्मातरं 
गीतिमश्रावयम् ; रुदन् प्राथयम्- मातः | स्वामाह्वधामि, किं खया न 
श्रयते ? रामप्रसादाय दनं दन्तम् , मह्यं न द्ास्वसि ?` मातुरदकछेनेन 
मम मानसेऽसष्यवेदना आसीत् । लोको यथाऽङ्कमोक्षणं निपीडयति 
तथा मम हृदयमपि केनापि निपीड्यते स्म । मावुदशेनं कदापि न 
भविष्यतीत्यारुचय वेद्नयाऽहं व्याङ्कलत्वमन्वभवम् । चञ्चरुचेतसा 
विचारिवं-तर्िं जीवनेन क प्रयोजनम् ? मातुमन्दिरे स्थापितं 
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करवाख प्रति मम॒ दृष्टिरपतत् । एतस्मिन्नेव क्षणे जीवनं समापयिष्या- 
मीति विचाये खड्गं ् रहीतुमधावम् । तदानीमेव मातुदंशं नं रुन्ध्वा बाह्य- 
ज्ञानरान्यः सन्नपतम् । तदनन्तरं बदिः कं भवतति, केन प्रकारेण तदनं 
द्वितीयदिनं च व्यस्यगादिति मया न ज्ञायते ¦ किन्तु तदानीं मदीये हृदये 
परतिक्षणमननुमूतपूवं एक श्रानन्दप्रवाहः प्रावहत् । मया च मादुः 
मष्ट प्रकाशः समन्वभूयत ˆ 

एतदशेनप्रसङ्ग तेन कदाचिदुक्तम्-श्राराणि मन्दिरं च 
निखिरं लुप्रमासीत्। केवरमद्ितीयानन्तासीमचेतनञ्योतिःसमुद्र- 
व्यतिरिक्तं न ॒किञ्चदहदयत । यस्यां दिशि यावदुदूरं दृष्टिधोवतिः तत्र 
स्वेत्र सवास्वपि दिक्षु तस्यैव चैतन्यस्योतिःसमुद्रस्य समुञ्ज्वरुतरंगा 

नानारूपास्तीत्रवेणा भीषणं गजन्तो मां परितो वेष्टयन्ति । क्षणादहं 
समच्छन्नो जातः । अहं च गभीरसागरे निभभ्र इव संदृत्तः । चेतन्य- 
सागरतरङ्खेु निमल्नन् ₹न्मज्जन् बाह्मसंज्ञारान्योऽपतम् ।'”~“ एतत् 
प्रथमदशेनानन्तर यदा तेन बाह्यचेतना समधिगता दानीं करुणस्वरेण 
“मातः ! मातः ! इति सम्बोध्यान्तेनादो विहितः 

पूचोक्तदशोनोघ्ला समाप्तौ जगन्मतुरविच्छिन्नदरनाथं तदीयमन्वः- 
करणं व्याङ्करं बभूव । निरन्तरं मातुः परमानन्दध्रदप्रकाशे निलीनता 
तेन समीहयते स्म । अबोधरिशुवत् मातुरंकवियोगमत्रेणेवासावरोदीत् 
निरनिमेषनेत्राभ्यां सदैव मातर द्रष्टुमकामयत्त । न तद्भिन्नं छिच्ि- 
दन्यत् । मातुरदशचेनात् हृदयस्य शून्यता उ्यथा चैवं प्रावधत यदेतां न 
निरोद्धुमपागयत् । वेदनया भूमौ बिलुटन् मस्तकं च घषेयन् ररोद- 
“मातः, दशनं देदि, दनं देहि ।” तदीयमद्युतं दयमिदं दरष्टु लोकानां 
सम्मदः समुपविष्ठते स्म । असह्यव्याक्रुरतासमये 'माताः वराभयदा 
चिन्मयीर्पेण दशनं ददौ, कदापि. विहस्याठापं चकार, बहुविषेन, 
प्रकारेण प्रेम प्रदृशेयन्ती सान्त्वनां प्रददौ ।` 

[1 क (गारे न््र~ --~ 



& 
भ्रीजगन्मातुः प्रथमद्श्चैनान्तरं बहूनि दिनानि यावत् मन्दिरसम- 

चोदिकायं श्रीरामङृष्णस्यासम्भवमभूत्। हृदयरामोऽन्यत्राह्मणद्रारा 
पूजासपयाप्रशृत्तिविधेयानि समपादयत् । वायुरोगसन्देदमनुष्ठाय 
भूकखासस्य राजवेयेन मातुलस्य चिकित्सामक्षारयद्च ] परन्तु अयं 
भावरोगः रि वैद्यक्रचिकिल्सया व्यपगतो भवेत् ¶ 

यरिमिन् दिवसे जागतिकवोधोऽजायत तस्मिन् दिने तेनेव पूजन- 
मनुछातु मम्यते स्म । पूजापि तस्यात्यदूभूताभवत् । पूजायाुपविष्ट एव 
ध्यानावस्थितो निश छर्वमध्यगच्छत् । परवर्तिनि काले स्वकीयान् स्यामः 

` रिष्यानयमवोचत्-“माव्रमन्दरप्रकोष्ठोपरि भागे ध्यानस्थभैरव- 
मूर्तिमवटोक्य ध्यानानुष्ठानकाल्ञे मया मनसि चिन्त्यते स्म, हे हृदय ! 
एवमेव निश्चरभावेन मातुः पाद पद्मचिन्तनं सया समनुष्ठेयम् ।" 
ध्यानमनुष्ठातुमुपविष्टेनैवमनुभूयते, शरीरस्था निखिला अन्थयः खट- 

- खटाशब्द पुरस्सरं पादतत उपरि भागे एकेकशोऽभ्यन्तरत एव स्तन्धा इवा- 
जायन्त } ध्यानकाले इषद्पि चरीरसञ्चारनस्य आसनपरिवत्तनस्य 
वा सामथ्यं नाभ्यगच्छम् । ध्यानस्थितेननिके उ्योतिर्विन्दबोऽदर्यन्त । 
कदापि पञ्चभूतानि ज्योतींपि चतुर्दिह्ध व्याप्रानि दृष्टानि } कदा कदाचिच्च 
द्रवीभूतरजतोञ्ञ्वलञ्योतिषां तरंगैः सवेमपि समच्छादितमदस्यत 1" 
ने्रयोरुन्मीलने निमीलने च दृदयं तद् वाटोक्यत ।” 

तदा्नौ कालत एव शधीरामक्ृष्णदेवस्य समचांसपर्यादीति कमपि 
नवीनभावं दधुः । विधिनिपेधसीमानमविक्ममन् भावोऽयं सीमाति- 
८ 
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करान्तमावसमुद्राभिसुखं प्रतस्थे । तदानीं काले तेन पाषाणम्रयी प्रतिमा 
नावखोक्यते, श्रसयुतत प्राणमयी जाप्रहेवीमूत्तिरवखोक्षयते । जगन्माता 
वदति, विहसति, इदमवुतिष्ठ, इदं नानुतिष्ठेत्या दिशति च 1“ 

पूव भआगनिवेदनकाल्े दृयते स्म॒ यद् देव्या नेत्राभ्यां देदीप्य- 
मानोऽपूरवः कद्चन उयोदीरदिमर्निर्मस्य भोगपदाथं स्पृशाति ;' परमधुना 
निरीक्ष्यते, “निवेदिते भोगे, मोगनिवेदनाप्पूवं वा दबी स्वीयांगञ्योतिषा 
मन्दिर प्राश्यन्ती भोक्तमुपविशति } एकस्मिन् दिवसे हृदयरामो 
व्यलोकयत् -“मातुल्लतो हस्तेऽघ्यं गृहीत्वा तच्मयो ध्यानमग्नस्तिष्ठति । 
सहसेवासौ चीरुवेन् अगादीत्--`^तिष्ठ तिष्ठ, पूवं सन्त्रसुच्वारयामि 
ततो भोक्तव्यम् । कदाचिच पूनासमाप्ेः प्रागेव भोगो निवेदितः । 

श्रीरामक्रष्णो यदा कद्ाऽवोचत्--“'देब्या नासिकासमीपे हस्तमान- 
यता मया दृष्टम् , माता सत्यमेच इवासप्रदवासो प्रकुरुते । बहुवारं 
यन्नतो विखोकनेनापि रात्रौ मन्दिरदीपक््योतिषि मादुर्दिव्यांगच्छाया 
कद्ापिन दृष्टा । स्वीये प्रकोष्ठे स्थितेन सया बहुधा श्रूयते स्म, यत् 

देवी नू पुराणि धारयन्ती छम-छम शव्दं प्रकुवोणा बाखिकेव आनन्देन 
मन्दिरोपरि गच्छति, शीघ्रमेव प्रकोष्ठाद् बहिर्निगेत्यापशयम्-देवी 
मन्दिरस्योपरि द्वितीयतनज्ञे विकीणेकेडा कदाचित्. कठिकन्तां कदापि 
च मागीरथीं विखोकयति 1" । 

पूजाकाले श्रीरामकृष्णदेवः कदापि एवसकरोत्-अष्यं परिकल्प्य 
पच स स्वीयं मस्तकं वक्षःस्थं पादौ च दष्टा तदघ्यजद्टं जगन्मातु 
पादपद्मे समपरयामास्र । किमिदं सवत्र दिव्यद्द्यनं चा? उताहो 
देव्या सह स्रकीयोऽभेदभावावबोधो वा ? कि वा स्वस्याभ्यन्तरे ओत- 
प्रोतरूपदे वीप्रकाश्चाचुभवो वेति ?ˆ- 

कदाप्यसो सिंहासनमारद्य मातरं भोजयति ` ““सुङक्ष्मः मातः 
सुङकष्व, पयाप्रं युडक्ष्व ।” ततदच कद्ाचिद्वो चत् “अपि अहं खदेयम् 
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भवतु खादामि" इदमुचवारयन् किंचित् खादित्वा अविष्टं मातुमुखे 
समपेयति : 

नतः प्रभति प्रतिक्षणमेव जगन्माता तेयैव सह स्थित्वा तदीयां 
सम्पुणचेतनां व्याप्नुवाना समतिष्ठत । मात्रा साकं बातोलापः कौतुक- 
परिदासः, मानाभिमानं सवंमपि बोभूयत स्म) करमशः कनिष्ठभटर- 
चार्यस्य क्रियाकलापोपरि काठीमन्दिरकायेकत्त णां दृष्टिरपतत्- 
पूजानाम्ना ईटश्चमवेधं कमे ! भदटराचायेस्य मस्तिष्कं नूनं विक्रतमस्ते । 
एताद्रणेन अनाचारेण महतोऽकस्याणस्य सम्भावना । सवं चिन्ताग्रस्ता 
वभूवुः। निखिरं वृत्तान्तमिमं विशदशूपतो विलिख्य जानवाजःरे 
सथुरमहोदयसन्निधौ मन्दिरकायंकन्तीरः प्रेषितवन्तः । तेन प्रसयत्तरितम् 

''अहु स्वयमागत्य तस्य यथावद् व्यवस्थापनं विधाप्यासिःः इति । 

सुचनामदन्सरैवैकस्मिन् दिवसे मथुरमहोदयो मन्दिरे समुपतस्थौ । 
मन्दिरे क आयाति याति वेत्यत्र मा वविह्वरस्य पूजकस्य किमपि ध्यानं 
नाम्ति। सतु मातरमवछोक्य प्रमोदमग्नः समतिष्ठत । कदापि च 
श्रीरामकृष्णः पूनामनुतिष्ठन् व्योङ्कखो भूत्वा रुरोद, कदाचिद् 
आनन्दोह्लासनश्चील्छुरते स्म । प्रियबाटकवत् मात्रा साकमाङापं कदापि 
मानं च विघत्ते स्म । मन्द्रि देवीप्रकासो व्याप्नोति । परयतो मथुर- 
महोदयस्य शरीरं रोमाच्चिततमभूत् ; स च स्तन्धोऽभवत् । ““एतादृं 
भाग्यम् ! कि पदयाभि ! मम मानवजन्म साथंकसभवत् 1” स पुरुकठित 
सन्नचिन्तयत् । सजे नयने न॒ सम्यक् पदयतः । नेत्राभ्रणि प्रीञ्छन् 
यथागत्तरतथेव मन्द्राद् विनिगव्य जानबाजारं निवप्ते । “दवी. 
प्रविषठा सार्थिका जाता । एतावदिवसानन्तरं वस्तुतो जगल्नननी प्रतिमायां 
समाविरस्ति । इयमेव मातुवास्तचिकी पुजा !> मथुरमहोदयो विचारे 
निमग्नः । द्वितीये दिने सन्दिरम्रथानकमे चारिणा आदेशपत्रसधिगतम्- 
""'मष््चायंमहारयो येन केनापि प्रकारेण पृज्ञां धिद्धीत; न ततर 
चाधा विधेया} 
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तदा प्रभृति श्रीरामकरणं प्रति मथुरमहोदयस्याकषेणं गम्भीरध्रद्धा- 
सरूपं जग्रह । क्रमरास्तद्विषयक्विविधपरिचयमधिगत्य विद्धान् 
अनुभवी मन्दिराधिपविमथुरमदहोदयो जीवनस्यान्तिमिसमयं यावत् 
तदीयान्तरङ्गसेवको बभूव 1“ 

जगन्मादरत्रिषयकः श्रीटाङ्कररामङ्ष्णस्य गम्भीराभिनिवेशः,. 
भावावेराः, जनन्दविखासश्च कमदा एतावान् प्रवृद्धो यत् तदूद्रारा. 
नियमितपूनानुष्ठानादिकमसम्भवमसूत् , कदापि च तेन पूजामन्तरेणेवः 
नैवेद्य स्यवेदयत् , कदाचिच्च स पूजासनमु पविशय पुष्पचन्दनादिना 
स्वात्मपूजासकरार्षीत् । कदापि च कषणाधंकृते मातुर्दश्च॑नेन विच्छेदेन च 
महतीमस्थिरतायुपातिघ्ठत् ' मातः मातः इ्युरौरयन् भू साबदुण्ठत् । 
सरीर सम्पू्ण॑सव रक्ताक्तमजायत । मातुरदश्चनेन श्ाघावरोधो भूत्वा 
हदयमकम्पन. अनले जरे वा पतति इति न परिज्ञायते स्म । समस्ते- 
ऽपि देहे भीषणञ्वाछा समवधेत । विरहि सन्तापेन वदीयानि सवो- 
ण्यङ्घानि प्राजञ्वलन् । अनेकहौ रापयन्तं गङ्गाजखनिमन्नततयापि विरह्- 
उवाखा नेवोपश्चमं गच्छति । 

हदयरमेणायरवेदिकं तैलं मर्दितम्, ओषधानि सेवनाथं प्रदत्तानि, 
किन्तु तस्य सस्परिणामो न जातः । मास्तषदक् यावत् , एषास्हनीया 

शरीरञ्वाखा प्रचरति । सहसा विचिघ्रोपायेनैकेन सा ज्वाखा कंचित्कछार 

शान्तिमापद्यत परवतिनि कारे अबो चरेकस्मिन् दिवसेऽषो--“कद्ा- 
विषदं पञ्चवटीवने सयु पविष्ट आसम्, जपदयम्. एको भयङ्करः कृष्णः 

पुरषो मम शरीरात् निभै्य पतन् लुण्ठन् रक्तनयनः मत्त इव पुरतो- 
ऽ्राम्यत् । द्िवीये क्षणे अद्राक्षम् महेह निगेतः एकः शान्तो गेरिकवखधारी 

पुरुषखिश रं करे गृणन् तं भयावहं करप्णपुरुपं स्वहस्तस्थत्िशुखेना- 
मास्यत् । ततः प्रभृति कष्टदायकः असहनीयः शचरीरदाहः क्षीणतामा- 
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पद्यत । ततः पूवंमसहनोया व्वाख। षण्मासपर्थन्तमत्यन्तक्लेशमदात् }" 
परसुन्माद मावस्य हासो नाभूत् , भावावेसः कमशो बदृधे । तदानी मंशतो 
गात्रदाहस्योपशमो जातः । 

 अकस्मारैवेकदा तदिन्योन्मादस्यास्वामाविकृन्यवहारेण मन्द्रे 
महान् कोराहटः संदृत्तः । अतीव विपरोता घटना घटिता। 
राणी देव्या दरोनाथंमागताऽऽसीत् । गंगास्नानं विधाय मन्दिरमागत्य 
श्रीसूत्तिपुरतः समचंनमनुष्ठातुभर पविष्टा । राणीमाता कनिष्ठपुरोहित- 
सधुरकण्डविनिगतं मातनामगानं श्रोतुमभिखषति स्म । गानश्रबणक्ाछे 
कर्णेषु सुध।बपंणमिवान्वभू यत । पूजां ुर्वाणया तया मातुः स्तवनगान- 
करते कनिष्ठमष्यचार्योऽनुरुद्धः । श्रीठाङ्करोऽपि ®$ राणीमातुः समाप- 
मुपविदय भावाविषटो रामप्रसादकमलाकान्तप्रश्ति मक्तसाधकविरचितं 
गानमगायतत् । राणीमावुददयं भक्तिरसाप्ुचमभूत् । परन्तु सहसैवा- 
ज्ञानतः राणीमानसे अभियोगचिन्तेका प्रादुरभूत् । सा तु तद्भियोग- 
फलाफरुचिन्तायां न्यमजत् । श्रीटाङ्करस्य गानं सहसा निरुद्ध मभवत् | 
असन्तुष्टोऽसौ रूक्स्वरेणोवाच-“अच्रापि सेव चिन्ता” ? इ्युक्स्वा 
तेन राणी चपेटिकया ताडिता | 

एकः साधारणपूजको रस्यं चपेटिकां दत्तवान् 1 मन्दिरे कोडाहङ 
चन्त: 1 मल्दिररक्षकसेवरो भटाचायं श्रीरा छर् निगहीतुमाक्रामत् | 

केचित् ु त्राच्यमवादिपुः । केऽपि च हन्तुसु्यताः । परन्तु असौ मावा- 
विष्ट आसीत् । तस्व सुखं च म्रदुमन्दहास्यं व्यराजत । अनेन मथुर- 

® “ठाकुरः ८ ठक्कर )-शब्दस्य द्देवताः '्देवप्रतिमाः बा इति वाच्यार्थः 
कोश्चयु ददयते । वज्गदेदो पूज्यव्राह्य णक्रते ठ करुरः इति शब्दप्रयोगः क्रियते । 
दक्षिणेश्वरे मक्तसमागमानन्तरं श्रीरामकृष्णं तद्धक्तगणः श्री ठाङुरः-शब्देनैव 
समघरुध्यत }! अतः वयमपि अस्मिन् म्रंथे भीयामकृष्णकृते ठाकरुससन्दस्य 

प्रमहंसदेव-राब्द्स्य च प्रयोगं विधास्यामः | 
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महोदयचेतसि सुमह्यनाघातो जातः । परन्तु राणोमाता प्रद्युवाच- 
“कनिष्ठपुरो हिताभ्यन्तरथरतिष्टा देऽ्येवं मामश्िक्षयत्” । एतावतः सधरुर- 
महोदयो न सन्तुतोष । विचारशीखत्वादसौ व्यचिन्तयत् - देव्या 
आवेशः कनिष्ठपुरोधसोऽभ्यन्वरे जायते इति सत्यम् ; परस्यु वायु- 
प्रकोपोऽपि वधमानः सम्भवति, तस्य चिकित्सा कन्तव्या । प्रसिद्ध 
कतिराजगं गात्रसादसेनचिकित्लायां श्रीटाङ्करः स्थापितः । परन्तु ततः 
कालात् कनिष्ठपुरोधसं प्रति राणीदेव्याः श्रद्धाभावः प्रववृधे । अन्तवामी 
पुरुषोऽयमिति भावो राणीमनसि स्थानमगृहणात् । 

सथुरमहोदथः केवरं चिकिससाप्रबन्धं विधाय न न्यवन्तत, प्रत्युत 
विविधयुक्तितकैः श्रीठाक्करं सावधानमप्यकर्षीत् यद् भगवद्भक्त्या 
एता बानतिरेकौ न साधीयान् । सर्वोऽपि षिषयः सीमातिक्रान्ते न 
समीचीनः उभयोरपि मध्ये एनादक्षौ समन्वयवातो प्रचचार । 
तद्ानीन्तनीयया घटनयेशया मथुरमहोदयस्य नेघ्रयोयंवनिकाऽपस्घतेव । 
कथाप्रसंगनेकदा मथुरमहोदयेन श्रीटाङ्घरः प्रसयुक्तः--“ईंश्चरोऽपि 
स्वनियममनुस्ररति ! तेन यों हि नियमो निधौरितस्तं बोट यितुमीनश्रे 
दराक्तिनीस्ति ।” एतदाकण्ये श्रीराङ्घरश्कितोऽत्रवीत् - “किं जल्पसि, 
मगवान् स्वीयनिर्मिंतनियमं यदेव समीहते तदे वान्यथा कतु शक्रोति, 
तत्स्थाने च नियममपरं निर्मातु शक्रोति 1” मथुरमहोदयस्तद् वचन- 
मनादस्य तकम पास्थापयत् -““रक्तपुष्पवृक्ष रक्तमेव कसुमं जायतेः 
तत्र शेतस्योस्पसिरसम्भवा । यतस्तेन नियमोऽयं निधोरितः। यदेवं 
तर्हि रक्तपुष्पवृक्षे श्वेतपुष्पमीन्वरः कथं नोत्पादयति" ? टा्कुरसस्वरित- 
मेवोदतरत्-“्वाधीनोऽसौ, समीहामात्रेणव सवंमनुष्ठातुं मभवति । 
परन्तु मथुरमहोदयो न तदूवचसि विश्वाससकरोत् । द्वितीये दिवसे 
श्रीठाङ्र शौचाथं बहिगेच्छन्नभूत् । मागेऽपरयत् एकस्य रक्तजपाङ्ुसुम- 
बृक्ुस्येकस्यां शाखायां दं पुष्पे विकसतः । तत्रेक रक्तमपरं च रवतम् । 
दष्रैव तां शाखाम् उभयविधङ्कघुमसषितां मङ्त्वा मथुरमहोदयसमीपं 
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प्र्षिप्योवा च--“"पशयेदम् ।' मथुरमहो दयश्चकितो भवन् उक्तवान् - 
"नमस्तु महाद्य, जहमेव पराजितः ।"" 

एतावतापि मथुरमहोदयः श्रीठाङ्करं स्वच्छेन मनसा नांगीकृतवान् , 
उपायान्तरेणापि तं परीक्नितुमचेष्टत । 

“श्रीरामकृष्णस्य निद्राराहित्यं मावाभिनिवेशाधिक्यं च दयमिदं 
कटोरस्येन्द्रियनिग्रहस्य फटं भवितुमर्हति । किञ्चित् खण्डिते ब्रह्मचर्ये 
भावोऽयं शंथिल्यमाप्स्यति व्यवहारे च समतास्थापनं भविष्यति ।” इतिः 
मथुरमहाशयेन मनसि आदो चितम् । कर्षाचनापि परिज्ञानमन्तरेणेव 
नगराद् द्वे परमञन्द्यौ समानोय रहः श्रीटाद्घरस्य प्रकोष्ठे प्रवेरिते । 
वारांगनारूपेण इमे तेन न दृष्टे ! “जियः समस्ताः सक्डा जगलुः 
इति बुद्ध्या द्वयोरभ्यन्तरे भवतारिणी जगदम्बेव विलोकिता । सतु 
मातः ! मातः ! इत्युक्या समायिस्थो जातः । दवे अपि ते लज्निते च्रधो- 
मुख्यौ विनिर्गते । नैतेन किमप्यभवत्? किंविदिनानन्तरं मथुरमहाशयः 
श्रीरामकृष्णं मह्कुश्याबाजारस्येकैस्यां वीथ्यां सुन्दरीणां विलासिनीनां 
मध्ये समानयत् स्वयं च तस्मत्स्थानादपसक्तार ¦ श्रीटाङ्कयं बिल्ला- 
सिनीरविंखोक्येव मातुः स्तुतिं कत्तु भदत्त: । बाह्यचेतना व्यलुप्यत । 
रिश्चरिव मम्रोऽभवत् । खयः अवाचो बभूवुः । किमेताहटगपि सम्भवति, 
कोऽयं महापुरुषः ¢ ता जल्मानं धिककुबाभाजपराधिन्य इव तच्वरणयो- 
निपेतुः! परन्तु तदानीं काल्ेऽप्यसतौ समाधिस्थ एवासीत् । यदा 
मथुरमहादय एतां बाराङ्घनाघटनामाकर्णितवाम् तदा सोऽतीवाश्चये- 
चकितः बभू । परं तेन श्रीठाङ्रस्य परीक्षा न परित्यक्ता । एवं कि 
मथरुरमहोदयेन बहुभिः प्रकारैः श्रीठाङ्करः परीक्ठितः। 

£ 1 गरः 

श्रीठाङ्करद्रारा नियमितसेवापूजनादि न सम्भवमिति श्रीमथुर- 
महाशयो निर्णिनाय । तसखबन्धोऽपि तेन सम्पादितः, तदानीमेव काले 
श्रीठाङ्करस्य पिद्व्यपुत्रो रासवारक्चद्टोपाध्यायो जीविकामन्विष्यन् 
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दक्षिणेश्वरमाययौ । तदीयं हरधारीति व्यावहारिकं नाम । श्रीटाङ्कये 
यावत् स्वास्थ्यं न रभते तावक्रारपयेन्तं मथुरमहोदयस्तमेव देव्याः 
पूजक न्ययुंजत् । 

हखधारी सुपण्डितो निष्ठावान् विष्णुभक्त्चासीत् , वृत्तिकषितो 
देवी पूजात्रतमङ्गोचकार । किंचिदिनानन्वरं बख्दिनप्रथा निरोद्ध' तेन 
प्रस्तावः कृतः । बलिदानप्रथा बहोः काडात् प्रचखिता आषीत् । एकस्य 
पूजकस्य कथनेन सा कथं नियोद्धु' सक्यते १ वखिदानं न निरुद्धम् । अतः 
कारणात् हारी दुःखितेन चेतसा पूज्ञनमकाषीत् । सम्भवत एक- 
मासानन्तरं हरधारी मन्दिरे सन्ध्यावन्दनं कुवन् ककराश्द पुवेकं 
देव्या आज्ञापनमश्रणोत् -‹ अद्य प्रश्रतति मम पूजा स्वया न कत्तेव्याः 
यदि करिष्यते तहिं सेवापराधेन तव पुत्रो मरिष्यति ।* हर्धारिणा 
तत्र ध्यानं न दत्तम् । विषयेऽत्र तेन स्वमनसो दुबेरत्वमंगीङृतम् । 
परन्तु किचिदिनानन्तरमेव तत्पुत्रो दिवंगत इति संवादो छब्धः | श्रीराम- 
छरष्णपरामदयेमनुसस्य तदिवसादसौ हर्धारी देवी-पूजां परित्यञ्य 
गो विन्द्पूजनमंगोचकार । हृद्यरामश्च देव्याः पूजकपदे नियुक्तः । 

+ 1 नैः 

श्रीरामकृष्णजीवने इदानीं प्रभति सततबोधा, केवखानन्दरूपा 
निर्विकल्पावस्था प्रारब्धा । श्रीरामङ्कष्णो जगन्मात्रा विविधभावतः 
अनेकृरूपतश्च निरन्तरमेव समाकीणेमात्मानमपरयत् । निरवकाशं माच्र- 
दशनम् ! अविच्िन्तो मातृप्रकाशः! माद्रसाधना सिद्धिरूपेण परिणता; 
एतर्हि माता बहिरभ्यन्तरे सवेत्रेव परिव्याप्नोति । स नेत्रयीरन्मीरने 
निमीलने निर्निमेषदृष्टौ च नानारूपेषु मातुरेव दश्ेनमकार्षीत् । कद्। चित् 
मातुरभिन्नमात्मानमपदयत् । तथापि मातरि शिशौ चास्त्येव मेद्: । 
इदानीमसौ मातुः कोडस्य ठघुतरः शिशः। उत्तिष्ठन् उपविशन् चरन् 
विचरं मावृञ्खपेक्षी बभूव । इदःनीं पूववत् बिरहजनितशिरो- 
घषेणादिकम् अंगानां चेतस्वतः क्ेपणं व्यपगतम् । सभ्ध्रति कमर 
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विलासो-मातृभावतश्च निरवच्छिन्ना चैकतानता। मातृविरहजनितो 
फ 

\ ५ 

गाच्रदाहो हूपान्तरितोऽभवत् दिन्यानन्दस्य परिपूणतायाञरुच्छल- 

तायां च ¦ 

त्रिकेषु काावीतसत्तायामपि “सवं खल्विदं ब्रह्म” इति वाक्यं 
नूतनरूपेण विकसितम् । मातेव सवं, समस्तापि चेतना मादृरूपा ] 
यावत्प्रकाशः मावृस्वरूपः। कालातीत-न्तायामपि सैव विराजते । 
सर्वत्रैव वस्तुषु प्राणिषु वाणीषु शुशेषु च सैव विराजते! न केवलं 
सत्वगुण एब तमस्यपि तस्या एव सत्ता । “तस्य भासा सवेभिदं 

विभाततिः- एता दिव्याऽचुभूतिस्तस्य जाता 1" 

पुनः स्थूरष्टया मानवाः यां मूत्तिपृजां मन्यन्ते, सेव ज्ञानातीतपरम- 
भ्र) $ ध नप (भ 

त्तवस्यैक उत्तमः स्तरः! तेन स्वजीवनाद््ं तस्येव तत्वस्य प्रतिष्ठा 
कृता 1 अयमेव तदीयसमन्वयस्वरूपजीवनवेदस्य प्रथमो मन्व इवामूत् । 

> नः नरः 

युगधर्मसंस्थापनाय श्रीरामच्ष्णो निरन्तरं द्वादशवषेपयेन्तं साति- 
शायकटोरां साधनामकरोत्। प्रथमं वषेचतुष्टयस्य साधनकाठे 
जगल्नस्या मु खमवटोक्येव एकाकी असो साधनपथमन्वसरत् । 
अनन्तरं जगन्माता, मावृश्ुखपेक्षिणः शिसोः प्रसारितो हस्तो स्वयं 
गृहीरवा स्वकीये क्रोडे तं स्थापितवती । साधनमागेऽत एकान्तनिष्ठा 
तीव्रतमा व्याक्कुखता चेति द्वयमेव तस्यैकमात्रं पाथेयममूत् । उयाङ्कतेयं 
कीटसी गम्भीरा तीव्रतमा चासीदित्येतदामासः श्रीठाङ्करस्य स्वसुख: 
वर्णेनेनेव समुपरभ्यते-“शरीरानपेक्षितत्वान्मनसस्तदानीं मम किरारुहा 
प्रवधेमाना धूठ्धूसराः जटरिर्तां दधुः । ध्यानमनुष्तुशुपविष्टस्य 
मनस एकाग्रतया सारीरमेतादटक् स्थाणुस्वमापटते स्म॒यत् पक्षिणो 
जडवस्तु समवधाय निःशङ्कं शिरसि समुपविदय च जटासु चञ्चुपुटानि 
निष्षिप्य खाद्यवस्तून्यन्विष्टवन्तः । कदाचिच्च भगवतो विरहे व्याङ्कुखो 
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भूत्वा भूमौ बिलु्य शिरोघषषेणेन रुधिरमपि निःसरति । एवं ध्यान-भजन- 
प्राथनादिभिः समस्तमपि दिनं कथं व्यतिगच्छतीव्यस्य परिज्ञानमेव 
नाभवत् । पुनश्च सायंकाटीनमन्दिरशङ्कघण्टारवमाकण्यं दिनं समाप्त- 
भित्ति बोधो जायते, जीवनस्येकं दिनमिदमपि वथा व्यपागच्छत्; 
मातुदेशनं नाभवत् ! तदानीं तीत्रतरवेदनया मनसो व्याङ्कुरत्वादह- 
मवशो भूमौ निपतन् चीत्करोमि--'मातः, इदानीमपि दशनं न दीयते 
यातनया पौनःपुन्येन विलुण्ठन् रुदन्नभवम् । खोकाः कथयन्ति- 
“उदरे शुखयुत्पन्नमिति रोदिति 

परवर्सिनि काठे बारमक्तानुदिदय सखेदं स प्रोक्तवान्- “मानवाः 
पन्नीपु्रादिमरणेन सम्पदो नाशेन च अश्रुणि प्रबाहयन्ति, परन्धु 
परमेश्वरप्राप्रये तथा कों रोदिति, कथय ? यदि कोऽपि कथयेत्-'मया 
एतावानात्तनादः कृतः, एतावती प्राथेना विहिता, परं तेन दशनं न 
दन्तम् । मगवन्तमुदिरय व्याद्कखो भवन् एकवारं रदिहिः तदानीं 
पद्य यदसौ कथं द्क्छनं न ददाति ।” आन्तरिकतोद्भूतं वचनमेतादशं 
भ्रोचरह्टदय मस्प्रशत् । 

एषु द्वादशसु वर्षेषु तथा परवर्तिनि जीवनेऽपि श्रीटाङ्कररामङ्ष्णेन 
कति नवीना अनुभूतयो, नूतनानि दशनानि च सुविषितानि ! एतदू- 
विषये संसारः किं जानाति १ तस्या अनन्तासीमानुभूत्याः सम्बन्धे 
तेन कदचित् प्रोक्तम्--“अव्रत्योपकब्धि वंद वेदान्तमर्ङ्घयत् 1” तस्य 
'अवाङ्मनसगोचर'-राञ्यपरिज्ञानं यावदेव छब्धं, तसकाशस्थानमप्यत्र 
ङघीयति पुम्तङे नास्ति । अतो अस्माभिर्विभिन्नसाधनदशेनादिविषये 
साधारणतयेवाच्च निर्देष्टु शक्यते । 

श्रीरामछरष्णस्य साधनाक्रमो विभिन्नसाधनमागेस्तरसुचको मास्ति । 
^सवेऽपि धमौः भगवस्माप्तेः सन्मागेभूता >+ एतत्सत्यस्य प्रदरोनमेव 

तत्साघनाया मृखसूत्रं ममेवाणी वा ।"-"अद्रतभावतः सिद्धि उन्ध्वाऽपि 
तेन एङेधरवादमूखक इस्छामधमेः संसाधितव आसीत् । 
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विभिन्नधमंषु रधुत्वगुरूत्वयोहंयोपादेययोश्च यदूद्रन्द्रं सं्कचितो 
दृिक्रोणो वा विदयते शरीरयामकृष्णसाधनक्रमे तन्निराकृतिरेदयते । तेन 
रसाकरापर्वतस्य कथैका श्राविताऽऽषीत्-“छकेराया एककणमभक्षणेन 
यस्याः पिपीञिकाया बदरं पूर्यते, सा किङ शकेरायाः पवेते कियती 
शकंरेति परिज्ञातुमभिरुषति किम् १ शकसनकाद्यः पिपीलिकोपमाः, 
श्रीपरमात्मा शकेरापवेततखमानः ।” 

सवेसम्प्रदायसाधनाप्चु सिद्धिं छममानेन तेन परमं सत्यमिदमुप- 
छब्धम्-- यावन्ति मतानि तावन्तो मागः} प्रव्येकोऽपि धर्मः 
समुत्कृष्टशान्तिखाभस्यैकः पन्थाः ।--महामानवस्येतस्य जीवने सम- 
धीता वेद-बाइविर-पुरण-कुरान-नरिपिदिक-जेन्दावस्ताप्रभतयः स्वेऽपि 
साम्ब्रहायिकम्रन्थाः सन्देहवितकौमङक़े वतेमानयुगेऽपि एकस्यां वेद्यां 
सदैव स्यानमधिगतवस्तः सन्ति --- 

भ्रथमचतुवंषीणि यावद् बहुविधेभौवै जंगन्मातु्दशने प्रतिष्ठिताऽपि 
श्रोरामचृष्णजीवनगतिस्त्रेव नावरुद्धा॒ परमनवच््छिन्नरूपा अनन्त- 
भावससुद्राभिुखं बेगज्ञाछिनी सरिदिव प्रवहमाना बभूव । सम्प्रत्यसौ 
दासभवसाघनासमु्रे न्यमज्त् । श्रोरामचन्द्रदरनाय तेन रामदासस्य 
हनूमतः पूर्णां भावः स्वात्मन्यारोपितः । ̀ ` 

द्स्यभ।वसाधनायाशरमाऽनुमूतिस्तदीया तत्कथनेनैव विज्ञायते- 
““तदानीमेकद्ाऽदं पच्चवर्यायुदासीन उपविष्ट आसम् । तदाऽपरयम् 
अतुखनीयेका ज्योतिमंयी नारीमूर्तिः कियद्दूरे आविर्भूय तत्स्थानं 
भ्राकाश्चयत् । तन्मुखोपरि प्रमदुःखकरणास्दिष्णतापरिपूरणंमलुपमं छावण्यं 
यत्यति । मूत्तिरसौ भसन्नदृष्टिः शनैः शनैरुत्तरतो दक्षिणस्यां दिशि 
ममाभिसुखमभे ससार । आश्धर्येचकितेन मया विचारितम्ू-केयम् ? 
सहसा कञ्चिदूबानरः शब्दायमानोऽभिमुखं कूर्दिरवा तच्चरणयोरपतत् । 
ममामभ्यन्तरे केरचिरकथितमिव यत् “इयं जनकराजतनया राममय- 
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जीविता सीताप्रैवी” इति । मातमीतर् इत्यु्वारयन् तस्याश्चरणयोः 

पतनेच्छया यावदहमुपसपीमि तावन्मृत्तिरसौ मम शारीरे भविवेद । 
अहमानन्दाप्लुतश्चेवनाशम्यो जाततः! ध्यानचिन्तनविधानमन्तरेणेव 
सहजख्पेण एतारगद्शैनं प्रागितो न मथा कदापि समुपङन्धम् । 



॥ =| 

राण्या रासमणिदेव्याः कारीमस्द्रिस्य कीरतिश्चतर्िक्च प्रस्ता! 
साधुसेवायामप्यसौ सुक्तहस्ता । अनेके तीथेयाच्रिणः साधवः संन्यासिन 
सिद्धपुरषाश्च दक्षिणेश्वरे समायान्ति । तदानीं कस्यचित्साधुपुरुषस्य 
साहाय्यतः श्रीरामङ्कष्णन प्राणायामादिहठयोगक्रियाऽभ्यस्ता । तस्फ- 
पेण तस्य जडसमाधिप्राप्तेरुपकरमो बभूव । परन्तु जगत्कल्याणसाधनं 

तल्नीवनोदद्यमिति भगवच्छृपया जडसमाधो तस्य प्रबृत्तिनौमूत् 1 

ख्घारिणश्चचोऽस्माभिः पूवंसतुष्ठिता । स किङ राधाकृष्णस्य पूजक 
सीत् । अस्मिन्समये रहसि परकीयाप्रेमसाधने प्रवृत्तः । वेष्णवसमते- 
ऽयमप्येकः साधनमागः । तस्य निन्दा सवतः प्रस्ता वाकसिद्ध 
आसीदसाविति, अतस्तद॑भिमुखं किञ्चित्. कथयितु' कस्यापि साहसं 
नाभवत्। सद्घमभ्रवन्तक श्रीरामछ्ृष्णस्तत्कल्याणकामनयेकदा 
तं बोधयिवुमगच्छत् । परन्तु फलं भरतिक्रूखमेव जातम् । क्रद्धेन हल- 
धारिणा प्रव्युक्तम्--“कनिष्ठो भूत्वा स्वं मामनादतवानसीति तव सुखाद् 
सधरं निगच्छ्तु 1" 

ततः किञ्म्चिद्दिनानन्तरं सन्ध्यासमये श्रीटाङ्करस्य ताखदेदातो 
निरवच्छिन्नो रक्तस्ावः प्रारब्धः । तेनोक्तम्--सिमपत्ररसवत् छरष्णं- 
वणेमिद्ं स्थिरम् मुखाभ्यन्तरे वद्धखण्डग्रदानेनापि न र्कतस्रावो 
निरुध्यते ।' समाचार प्राप्यानेके समागताः} हङ्धारी चापि सविस्मयं 
समागतः । मयोक्तोऽसो-्ातः शापं दवा त्वया मम दीदगपकार 
कृतः । परय ।' सोऽपि सरोद । (तस्मिन् दिवसे एको वृद्धः साधुम॑न्दिरे 
समागच्छत् । कांखाहर्माकण्ये सोऽपि तत्र समायातः । परीक्चषणानन्तरं 
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तेनोक्तम्- ज्ञायते, त्वया हठ योगसाधना क्रियते स्म, परं न किमपि 
भयकारणम् । रुधिरपातः समीचीन एवाभवत् । हटयोगस्य चरमा 
सिद्धिजंडखमाधिरेव । तवापि स एवं सिध्यति स्म । रथिरं शिरसि न 
समागत्य मुग्बादेव विनिर्गतम् । एतह्लक्चणं समीचीनमेव । यतः समधिगतो 
जडसमाधिनै कदापि भग्नो भवति । तव शरीरेण जगन्मातुः किमपि 
विशिष्टं कार्यं सम्पत्स्यते । अवः प्रकारेणेतेन स्वं रक्षितः ।' साधोवेचन- 
मिदमाकण्यं मया सन्तोषो लब्धः” श्रीटाङ्कुरस्य शरीरं देवरक्षितं 
देवकायायैव वर्ते । अतः यावन्तस्कायेंसमाश्चिने स्यात् न तावदिदं 
नङ्क्ष्यति । 

% वरह 

हृरघारिणा सह श्रीटाङ्करस्य स्हस्यमयः सम्बन्ध आसीत् । श्रीठाङ्करो 

वयसा ख्घुरैख्धारिदष्त्या वज्रमूरखश्च । हटधारो वयःरष्ठः शासज्ञः 
पण्डिताभिमानी चाविद्यत । तथापि श्रीटाङ्करस्य दिव्यभाववेशंः 
जगन्माठभावे तन्मयत्वं, अगवदूरुणनामगानश्रवणेऽपूवमुल्छासं च 
दं दृशं तेनेदं विज्ञायते स्म यद् रामछृष्णस्याभ्यन्तरे ध्रुवमेव ई्रा- 
वेशो जायते । हृदयरामसुदि्य हर्धारी स्वयमु वाच च--““नूनमेव 
त्वया तस्याभ्यन्तरे किंचिदृष्टम्, अन्यथा एतावता यलनेन तस्य सेवा- 
सम्पादनं न सम्भवम् ।' 

शरीठाक्ररछृतं समचंनमवखोक्य हरुधारी युग्धो भवन् इवाच-- 
““रामङृष्ण ! इदानीं मया त्वं परिज्ञातः! एतादश्चवटनायाः परिसमापि- 
रेखया विचित्रीत्या समभूत्। कारीमाता तमोगुणमयी;, अतस्त्वया 
तस्या आराधना न वधेयेत्ति श्रीरामकरष्मो हृखवारिणा प्रोक्तः | 
एकस्मिन् दिवसे श्रीठाङ्कुसयो मन्दिरं प्रविदय रुदन् भवतारिणी प्रष्टवान् 
“मातः ! करि त्वं तमोगुणसयो असि? हख्धारी तु तथेव वक्ति 1 
जगस्मातुसुंखात् तद्यथारथस्वरूपमाकण्ये मावाविष्टः श्रीडाक्करो 
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इर्धारिणः समीपमागत्य, तसकन्धमारुद्य च प्रत्युवाच--“<स्वया मम 
माता तामसी प्रोच्यते १ किं मम जननी तामसी ? जननी तु त्रिगुण- 
मयी सत्यपि बिश्चद्धसत्तवगुणमयी बिद्यते ।* भावाविष्ट-श्रीठाङ्कर- 
स्पशनेन पूजासनोपरिसमुपविष्टस्य हटधारिणोऽन्तःकरणं दिव्यालोको्- 
भासितं संवृत्तम् । स च श्रीटाङ्कुरस्याभ्यन्तरे जगन्मातुः प्रकाशमवलोच्य 
श्रद्धया तच्चरणयोः पुष्पाञ्ञङि समपयत्। 

हृदयरामो घट नासेतामद् थुतामपदयत् । स चानन्तरं हख्धारिणं 

शृष्टवान्--“मातुख ! मवान् कथयति--रामकृष्णोपरि भू तावेशचो बत्तते, 
यद्येवं तर्हिं मवता तस्य पूजनं कथं कृतम् ? हट्धारिणा उत्तरितम- 
क्रि बचिमि, हृदयराम ! कारीमन्दिरादागत्य ममोपरि कीहङभिन्ध्- 
जारमयमपातयदित्ि न वेदूमि। इदानीं सया सर्वं विस्मृतम् । 
तदभ्यन्तरे मया साक्ञादमगवतः प्रकाशा दृष्टः काटीमन्द्रि यदेव 
श्रीरामकृष्णसमीपमु पसषपौमि तदेव मया तथेव हर्यते । कीटश्ाऽय- 
मर्यदू सुतश्चमत्कारः, मम मतिः मपि नितं न प्रभवति 1” 

ततः प्रभति संख्यातीता भाम्यक्ञाछिनः पुरषाः श्रीराङ्करस्याभ्यन्तरे 
जगन्मातुरन्यान्यदेवदेवीनां च रकारमवलोक्य देवमानवभावनया 
सश्रद्धं तं पूजयन्ति 

नरः ४, रः 

तदानीं कार तेन भ्यत्तिका रूप्यकम्, रूप्यकं मृत्तिकाः चेत्यभिनवं 
साधनमुष्टितम् । एतत्साधनावसरे श्रीटाङ्कुरेण सुवर्भमरदोः समान- 
ज्ञानं प्राप्यते स्म । 'समलोष्टारमक्ाच्चनः इति शाख्वाक्यं प्रमाणित 
मभवत् । ततश्च तेन समदशनस्य समज्ञानस्य च विविधसाधनमनुष्ठितन् | 
आब्रह्मस्तम्बपयेन्तेषु सर्वेस्वपि . वस्तुषु प्राणिनिवहेषु च श्वीसगववः 
भकारामाखोकयन् जसौ “शुनि चैष श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिन 
इति शाख वाक्यं स्वजीवने चरितार्थयामास। 

तदानीं भावाधिक्यवशात् “सवं खरिवद् ब्रह्म, नेह नानास्ति 
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किञ्चन इप्युपनिषद् वाक्यं संगतमभवत् | सामान्यजातिङ्कुरसीमाः 
भावप्छावनेन विनाशमगच्छत् । , अज्ञातजातीनामोद्रिकानासुच्छिष्टं 
महाप्रसादघ्ुद्धया स्वीचकार । तदुच्छष्टस्थानं च स्वयमेव माजेनीभि 
समरोधयच्च । भगवांस्तु सवेत्रेव परिव्याप्रोति, हेयो पादेयताबुद्धेः इतो 
ऽवकाशः ? पाकोऽपि भगवद्रूप एब । ऋपाककमापि भगवस्छमचंन- 
मेव । अतस्तेन तदपविन्रस्थानं स्वशिरोजटाभिः माजयित्व पविन्रीकरतम् । 

एतावदेव न हि, तदनन्तरं बहूनि रोमच्छकारीणि अभिनवसाधनानि 
समयुप्ितवान्। शेषु तादृशसाधनानामुल्खेखो नास्ति । रासं नामं 
किम्. तत्त॒ अवतारभूतपुरुषाणामनुरासनवाक्यं, तथा महामान- 
वानां च बचनपेव । श्रीराङ्घरस्य समबुद्धिसाधना तदानीं चरमकसीमानं 
प्रापद् यद्ाऽक्तौ परकीयं मलमपि निर्विंकारचतसा रसनयाऽस्प्रयत् । 
तदानीं तदूदृष्ट्या गन्धि तचन्द्ने दुगेन्धितमर्ऽपि कि च्िदन्तरं 
नासीत् । एवादृशसाघनायामप्यसौ सफलोऽभवत् । 

एताहरसाधनत्ररणा गुरूपदेलन नाधिगता । स्वीयराद्धमनसः 
प्ररणयेवे तथाविधस्राधना्यां स्वयं प्रवृते । स उवाच~-"शद्धमनो नालसा- 
तिरिक्तम् ; तदेव शद्धं मनः गुरोः कमं सम्पादयति ।` सदुगुरुरिव तस्य 
जन्मप्रिद्यद्धमन एव बाल्यात् तस्य कृते साधनपथं निर्दिशेति । तदीयं 
द्धं मानसमेव युवसंन्यासिवेशानुरूपसुक्ष्मदेहं गृहीत्वा सवानपि 
साधनविषयान् यथाकाटं तं निदिदेश विषयेऽत्र परवर्तिनि कालं 
श्रीठाङ्करः स्वयमेव प्रोवाच--“मादटश एव कोऽपि युवा ममाभ्यन्तरतः 
संन्यासिवेशं गृहीस्वा नगस्य सवंरिमिन् विषये मामुपादिरत् । तन्मु- 
खाद् यद्यदाकणितं तदेव सव ब्राह्यणीरागाप्रभृतयो समाभ्यणेमागत्यो- 
पदिदिदः । एतेनेतसपरतीयते यत् कैवं शाद्विघेः सत्यतां तन्मयगदां 
चाक्षुण्णां विधातुं ते गुररूपतो मम जीवने समुपर्थिताः समभूवन् । 
एतदतिरिक्तं गुरुषूपतस्तेषां ग्रहणस्य कारणान्तरं नोपरभ्यते ।" 

साधनकालिकप्रथमचतुवंषणामन्तिमे भगे श्रीटाङ्ुरस्येकं 
की 
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महन्तवपू्णमखौकिकं दशोनं समपद्यत । तदानीं कारेऽसौ कामारपुङकरे 
ग्रामे न्यवसत् । रिविकामारद्येकदा शिवहर ( रिहड़ ) मामनिवासिनो 
हृदयरामस्य गदे गच्छन्नासीत्। सुविस्डतपरिसरस्य, छायाशीतख- 
मार्गस्य, प्राकृतशोभासमृद्धमनोहरपरिवेशस्य, सुनीढाकारमहत्तादीनां 
च प्राकृतिकसौन्दयेस्यानन्दमनुमवन् गच्छन् अभूत् । सहसेव तेन 
दृषटम्-स्वध्येव शरीरात् सुन्दरौ द्वौ किशोर-बारकौ अकस्मात् निगेत्य 
काननोसन्नपुष्पान्वेषणततसरौ कदापि परिसरे धावतः, कदापि च 
शिविकापाश्चैमुपस्थाय हसन्तौ वातीखापहासपरिहासादिकं इुबोणौ 
सदैवागच्छताम् । बहुकार्पयंतं विविधप्रकारक्रीडां छुवेन्तौ तौ 
द्वावपि दिन्यमूर्त तस्येव देहे पुनः प्रविष्टौ । सहजदशायामेव श्रीठङ्करे- 
णैतादशो छीराभिनयो दृष्टः ।# 

॥ ॐ 
नभते भनक ; &‰ : 

# ततः प्रायशः साधेकवपरं व्यतिगते दश्चिणेश्वरे चैकदा प्रसङ्गवशात् मैश्वीं 
ब्राह्मणीमुदिद्य एतादश द्ंनकथां श्रीरकुरो जगाद । गाह्यणी समुत्तेजिता सावेगं 
बमाषर-- “महात्मन् ! त्वया सत्यमेव इष्टम् । सम्प्रति नित्यानन्ददेहे श्रीचैतन्य 
आविभूतः } नित्यानन्दः श्रीचैतन्यश्च साकमेव भवदम्यन्तरस्थौ } ततो ब्राह्मण्या 
चेतन्यभागवतात् तदनुरूपः श्छोकः समुदूधृतः | 

केवलं श्रीगदाधरः सामछ्रप्णरूपेण समवतीर्णोऽमवदेतदेव नास्ति, तत्र 

गौरीशङ्कसयोः, सीतारामयोः, ईैसामुहम्मदयोः, नित्यानन्दचैतन्ययोरन्येषां चाव- 
ताराणां समावेशो बभूवेत्यग्रे व्यते । 
8 



ट 

श्रीराङ्करस्य प्रथमचतुवार्षिकसाधनेषु तथा च स्वेकौयजोवनस्य 
सवाभ्यर्हितसाघनासु साम्प्रतमयं ब्रती बभूव । केवरं तस्यव जीवने 

) प्रत्युत संसारस्याभ्यार्मिके इतिवृत्ते दुस्तरतमेयं साधना । क्षुरस्य 
धारा निरिता दुरत्ययाः इत्यपेक्चयापि सुदुस्तरे साधनाससुद्रं निभीकं 
न्यपतदित्यस्यापि परिचयोजत्र प्राप्स्यते । 

गदाधर इन्मादरोगम्रस्ततया मन्दिरे सम्प्रति पूजनं नानुतिष्ठतीति 
चन्द्रमणिदेन्या समाकर्णितम् ; रामेश्वरेणापि । मावृवक्षःस्थलं निपीड्य 
स्नेहमयी धारा चन्द्रमणिनेत्रयोख्द्भूता । हा रघुवीर ! मम भाग्ये 
इदमेवास्ति। मावुद्टदयं चिन्ताशतेराङ्कखितं संइृत्तम् । पत्चपरम्परा 
विङ्ख्य माता चन्द्रमणिः स्वकीयं स्नेहनिधिमाहूतवक्ती ) तदानीं वंगीय 
१२६५५ संबट्सरस्य ( १८४८ ३० ) कार्चिकमासो भवेत् । 

श्रीरामक्रष्णस्योन्मादभावं विखोक्य “मातः सातः इति कन्द नराद्द्- 
माकण्यं च चन्द्रमण्या वक्षःस्थरं विदीयते । तया मन््रचन्त्रादिभिः 
शान्तिकरणस्य ओषधादि चिकित्साया प्रबन्धो विहितः मान्त्रिकाः 
समागत्य भूतनिचृत्तिप्रयोगान् विदितवन्तः । सवंँरक्तम् “जयं भू तावेशो 
नास्ति इति । 

श्रोडाङ्करः पूववत् ख्सुह्द्भिः साकं परिहासं सुमधुरग्यवहरं 
चाकरोत् । परन्तु तत्र छिच्िद्न्तरमप्यविद्यत। सुदो यथापूर्वं 
तमालिद्धितुं न प्राभवन् |` -श्ियदिव्रसानन्तरं भावोऽयं यथाकथंचित् 
दान्तिमवाप, परन्तु तदानीमपि यदाकदा भावावेद्रो जागर्ति स्म, 
निरन्तरमेकस्यानन्द्स्य साद कतायामयं निमग्नस्ति ति । बाह्योच्छरासो न 
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तावानधिक आसीत् । विरहस्य तन्ममभेदिक्रन्दनमपि न श्रयते । एतर्हि 
परिपूणेतामहानन्द सागरे मनस्तदीयं नितरां सम्ध् तमिव विटोक्यतं । 
न तत्र तरङ्गाः, न वा स्फीतयः, तद्धि प्र्ान्तसमुद्रवत् आन्तमासीत् । 
जगन्मातुर्विं चिधदशनेनायमात्मस्थोऽमवत् । अरानादिकमपि आंरिक- 
रूपेण स्वाभाविकमेवासीत् । 

`" -श्रीटाङ्करो भूतिजटप्रवाहस्थरे बुधर्ईमण्डररमराने च समय- 
मधिकं व्यत्ययत्ति । अहोरात्रं तत्र गत्वा विविधां साधनामन्नतिष्ठति | 
मातुदव्याः सद्धिन्यो योगिन्यो डाकिन्यश्चाहूयन्ते । ताभ्यो भोगसपे- 
यित्वा प्रसीदति । एकदा निरीथे संवरत्तेऽपि गदाधरो न ग्रहं न्यवतेत । 
इद मवलोक्य रामेश्वरस्तमाहयन् रमयानाभिमुखं प्रतस्थे । दूरत एव 
परिचितं भ्राव्राब्दं समाकण्यें गद्ाधरश्चीच्चकार--“अहमागतोऽस्मि 
श्रातः } मधता नाग्रे सत्तयमन्यथा उपदेव्यो भवतो हानिं विधास्यन्ति 1 

क्रमशो निर्वाधं निरन्तरदशेनं जगत्मादुनोनाभावविखासाश् 
श्रीरामकृष्णमानसं परिशांतयंति । बाह्यतो गदाधरं किचित् स्वस्थमव- 
लोक्य चन्द्रसमणिनेत्रयोरानन्दाश्रणि सरुदूमूतानि। चद्द्रमणिदेव्य 
गद्ावरस्य विवाहनिश्चयः छतः । एकान्ते रामेश्वरेण सह परमसं 
विधाय गप्ररूपेण योग्यकन्यामनस्वेष्टुं चतुर्दिक् तया मानवाः प्रहिताः 
गदाधरो जानीयाद् यदि नूनं न स्वीकरिष्यतोतिहेतुना सुगश्रमनुखन्धान 
मक्रियत ! कन्या तु समुषटब्धा, परन्तु तावन्ति रुप्यकाणि कुतः प्राप्नव्यानि? 
कन्या यावती वयःस्था सुन्दरी च छब्धा, देय { देहज ) रूप्यकाण्यपि 
न म्यूनानि। कमर््चन्द्रमणिरामेश्वरयोमेनो गम्भीरविषाद्परिपूणे- 
मभवत् । इदानीम पायान्तरं किमस्ति ? इमे निधनाः सन्ति मातु 
पुत्रस्य च परामश यद्यपि सुगुप्र एव वतेते, तथापि तं श्रीरटाङ्कुरोऽपि 
परिज्ञातवान् । स मनसैव सवे कौतुकमपरयत् । यदा चन्द्रमणिचिन्तं 
हतां खंवृत्तम् तद्! एकस्मिन् दिवसे मावावेश्ेन श्रीरामद्ृष्णेन प्रोक्तम् 

¢ अन्यत्रान्वेषणं च्यथम् , जंयरामवाटीस्थानस्य रामचन्द्रमुखोपाध्या- 
यस्य गृहे कन्या क्रौडि, गत्वा तां पद्यत 
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तत्कथनानु सारमन्वेषो जातः । अन्यविषये यदस्तु परन्तु वयोविचा- 
रतः सा केवरं षडवार्षिंकी बालिका ञसोत्। भवितव्यतां परिज्ञाय 
चन्द्रादेव्या तयैव साधं गदाधरस्य परिभयो निर्णीतः । १२६६ वंगीय- 
हायनस्य ( १८५८ ई० ) वैश्षाखमासस्यान्तिमसप्राहे राभोऽयं विवाहः 
सुसम्पन्नः । शतत्रयं रूप्यकाणां प्रदत्तमभूत् । तदानीं श्रीरामछृष्ण- 
वयश्चतुर्विशातिवषीतमकम्, श्रीसारदामणस्तु केवरं षड्वषौत्मकम् । 
विवाहे आडम्बरस्य ठेशोऽपि नाभवत् । परन्तु साधारण घटनेर्यं 
संसारस्येतिहासे कियद्ग]रुस्थानमधिक्रतवतीत्य्ाग्र प्रदशेयद्मि- 
अस्माभिः किञ्म्िद्ालोचयिष्यते | ~ 

निधनाऽपि चन्द्रादेवी वंशसम्मानरिरक्षयिषया प्रामभूस्वाभिनो 
लाहामहोदयस्य गृहात् भूषणानि समादाय नववधू रुक तवती । भूष- 
णानां प्रत्यपेणसमयः समागतः, परन्तु चन्द्रादेवी बालिकाया वध्वा 
अङ्गादाभूषणान्यवतारथितुं न शेके, मानसिक्कष्टामिभूता ब्धा 
अच लेनाश्रण्यपाङ्कवेती सारदा निजाङ्के तवती । सुक्ष्मदर्शी श्रीराङ्करो 
मावुहीर्दिकीं वेदनामवागच्छत् । प्रगाढनिद्रां गतायाः वध्वा उगेभ्यः 
शातः शानँरामूषणान्यवतायं स मातुः करयोः समपेयत् । प्रबुद्धा सारदा 
रुद ती स्वश्वशरयुक्तवतो-- 'ममाभूषणानि कर गतानि ? चन््रमणिः इचिमुत्तरं 
दद्यात् ! तस्या अपि वश्चःस्थरं विदीयते स्म, स्नेदपुत्तछिकां बाछिकां 
बधूमिमां स्वाङ्क समारोप्य सा गद्गदस्वरेण तां भोवाच--“मा 
रुदिहि पुत्रि! गदाधरस्ततोऽपि सुन्दराणि भूषणानि तवाथं निर्मा 
पयिष्यति 1" 

परन्तु तस्मिन् एव दिने वध्वाः पिकृञ्यः समायातः, सवं विदित्वा- 
ऽत्यसन्तुष्टः कर्न्यां स्वगरहमानयत् । पारिवारिकजनेभ्यः सात्वनां ददत् 
श्रीरामकृष्णः परिहसन्तुवाच-- “ते किमपि वदेयुर्िदध्युबी विवाहस्तु 
सैव विच्छेत्स्यते 1” ˆ" । 

विवाहानन्तरं श्रीठाङ्कर एकवषाधिककारं यावत् कामारपुक्रे 
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न्यवार्सीत्। १२६० वर्षयि ( १८६० ई० ) अग्रहायणे मासे वधूः सप्तमे 
च्चै प्रविवेरा इर्प्रथामनुस्छस्य किंचित्काख्करृते श्सुरपुरमसो 
जगास । रामे मुहूतं पल्लीमादाय कामारपुष्कर पुनराययौ । भिचिदिना- 
नस्तरमसौ पूणं स्वास्थ्यं खच्ध्वा दक्षिणेश्धरमागत्य यथापूतवरे कारीमातु 
सम्चीयां पुनः संल: । 

एतावदिनानि मन्द्र स्वसन्तानमनवेश््य माता व्याद्खरीवभूव । 
माता समागतं रिरामाखिरिङ्ग । ततः श्रीराङ्कुरस्योन्मादभावस्ती्तया 
ववृधे । पूववत् शारीरे ञ्वारा, अशान्तिश्चा विद्यत । वक्षो रक्तरञ्चितभिव 
जातम् । निर्भिमीषे नयने । निमेषदान्यनयनाम्यां विविधरूपेषु सवेषु 
वस्तुषु स वेत्रेव सबेभावेमातरमेव पश्यति । 

अशुरमहोदय अआश्चयंचकितोऽभूत् । विवाहानन्तरं तु भनसा 
शान्तेन भवितव्यम् । परन्तु वैपरीत्यं जातम् । एतेन मशरुरमदहोदयस्य 
श्रद्धा मक्तिश्च श्रीरामच्ृष्णोप्रर सुतरामवधेत । ख च चितातुरो रासक्रष्णं 
कटिकन्ताया विश्रतकविराजगंगाश्रसादसेन-चिकित्सायां संरक्षित- 
वान् । फखाभावेऽपि चिकिसा प्राचख्त् । एकदा हृदयरमेण सह 
श्रीटाङ्कये बै्मदहोदयस्य गृहमागतवान् । तत्र॒ कविराजञमरहोदयस्य 
निकटसम्बन्धी कश्चिदपरो ब्रद्धवेद्यो व्यराजत । सोगलक्षणान्याकण्यै 
तेनोक्तम्-“एतस्य दिष्योन्माददश्ा विज्ञायते, योगोऽयं व्याधिनेंव 

कदापि ओषधादिना शांतिमाप्स्यति । एतदेव संदृत्तम् । रोगो नोपरा- 
दाम, उन्मादावस्था च परिवव्ृधे 

कामारपुक्करे पुत्रस्य रग्णतामाकण्यं चन्द्रादेवी रुदती चि तारातै- 
राक्रान्ता चृद्धशिवमन्दिरि-शरणं सरणीचकार । बरद्धशिबोऽयं जाग्रदू- 
देव इति रोके विश्रतः । चन्द्रा निराहारा मन्दिरे तस्थौ । अकरीरिणी 
वागुदचरत्-“मुङघन्दपुरस्य रिवस्निधाने प्रायोपवेशनेन तव मनोरथ 
सेत्स्यति !” यथाऽदेशं बद्धा उपवास्षपरा सुङ्न्दपुरदिवसमीपसागत्य 
स्यपतत् । दिवसघ्रयानन्तरं दिव्यन्चरीरसमाविभूतः शिव्छन्द्रमवोचत् 
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--"मा भैष, तव पुत्र उन्मत्तो नारित, ईश्वरोयभावावेशन्तदीयैषा 
दशा ! स्वल्पां रांतिमासादय चन्द्रा स्वगृह परावर्तत । 

इतश्चेका विचित्रा घटना मध्ुरमहोदयजीवने विराटपरिवन्तेन- 
मकरात् । श्रीटाङ्करस्याभ्यन्तरे मथुरमहोदयेनेकमलोकिकं दरौनमनु 
शितम् । एतदूषटनाविषये श्रीठा्कुर एवैकदा प्राचीकथत्-- “मया 
मथुरं भ्रत्यभिहितम् त्वं किं करांषि, त्वं श्रीमानसि, राणीमहोदयायाः 
जामाता, स्वामेवं कुवीणं विटोक्य छोकाः # कथयिष्यन्ति । स्थिरो 
भव, उत्तिष्ठ ।' स च र शणुयात् ? ततः प्रान्ताय तस्मै सर्वोऽप्युदन्तः 
स्पष्टतया प्रोक्तः । तेनापूवे दशनं ब्धम् , हन्तं च--“भगवन् ! भवतो 
श्रमणं मया दृष्टम्, यदा भवानितः समागतस्तदा मया विज्ञातम्- 
भवदे मम मन्दिरस्य माता बन्तैते, तत परिघरत्यान्यत्र गच्छता 
मया दृष्टम्--यदयं महादेवो वतते ! टष्टिध्रमाशङ्कया चज्लुषो पँय 
पुने तदेव ¦ बहुवारं विलोकितं भवदूरूपे मात्रा पार्वती शिवश्च ।“ 
इव्युक्त्वा स ररोद् । मयोक्तम्-“सया तु छमिपिन ज्ञायते पुत्र !* 
परन्तु कः श्ण्यात् । बहुबोधितः शान्तो बभूव । मधुरः कि स्वेच्छ- 
येतत् चक्रे ? न हि, जगज्जननी तं स्वयमेव सवमिद्मदक्षयत् । 

एतदशेनानन्तरं मथुरमहोदयस्य मानसी राङ्का निरस्ता । ततः 
प्रभेति जीवनस्यान्तिमक्षणं यावत् स ठ्कुरं महामानवं धरतमनुष्यदेहं 
देवं च समबधायं तदीयां भक्ति सेवां च विहितवान् | तद्दिनात् परि 
पूर्णेन मनसा श्रीरा श्रद्दधौ, तत्छपर्यां च परमपुरुषाथं मेने । 

न न~ 
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श्रीरामकृष्णः कामारपुद्कराद् दक्षिणेश्वरं समागतः । ततः किंचिद" 
नानन्तर -तात्काचिकरोगमोगं समाप्य राणी रासमणिः {८६१ वषीय- 

कह भ ९, ध # मो ५ क 

फ़रवरी मासस्येकोनर्विर्यां वारिकायां रावरो परलोकं प्रस्थिता । 

श्रीराङ्करः कदाचित् प्रोवाच-“शरीरत्यागस्य कतिभ्यश्चन 

दिवसेभ्यः ध्राक् राणी स्वदीये कारीवट्ृस्थे आदिगंगातट-मवने 
समागस्यातिषठत् ] देहत्यागस्य िचिषक्षणपुवं गंगातटं सा समानीता । 
तदानी स्थानं वद् उञ्ज्वल्दीपमार प्रकारापरिपूणेमासीत् । सहसैव 
सा निजगाद्-"अपस्ारय, अपसारय, साम्प्रतं ठोकिकप्रश्ाशो मह्यं 
न रोचते, सम्प्रति मम माता देवी समागता, तदङ्खप्रमाभिश्चतुरदिश्च 
प्रकाश्चः परिव्याप्रोत्ति । कत्तिपयक्षणानन्तरं सोवाच- श्यं माता 
समायाता !' इव्युक्त्वा कारीचरणाभिखाषिणी रणी सस्मणिः शांति- 

पुरस्सरं काटीचरणयोग्यंीयत । 
श्रीरामकृष्णस्य सवेधर्मसमन्वयस्य साधनाया मन्दिरं निमौय 

राणी युगधमंसंस्थापने साहाय्यमकरोत् । पएतदूविरिष्टकायेसम्पादनाथे- 
मेव जगन्मात्रा सम्भवतः स्वकीयाघ्ु जष्टाघु सहचरीषु एका रणी- 
रासमणिरूपेण नियोजिता । यद्ा च राणी रिव-काटी-विष्णमन्दिराणि 
स्थान एकस्मिन्नेव निमय स्थापितवती तदानीं तारशाभिन्नभाव- 
संयुक्तं तद्भिन्नमेकमपि देवायतनं न विकोक्यते स्म । ई धरीयशाक्ते- 
रदृदयसंकेतेन तस्या हदये प्रेरणेतादस्ची समभवत् । एतदस्माभिरेतावत् 
क।खानन्तरं युगधमेस्य भ्रयोज्ञनं प्रभावं च विल्लोक्य अनायासेनेवाव- 
धारयितुं शाक्यते! . 



वेदमूर्तिश्रीरासङ्खष्णः ७० 

राणी रासखमणौ स्वं गतायां किंचि हिनानन्तरं दश्िणेश्वरे काचरैका 
योगेश्वरे भैरवी त्राह्यणी समायाता । तयेव सर्वप्रथमं श्रीरामङृष्णा- 
भ्यन्तरे भावं, . महाभावम्; ईश्रावेरां प्रकारं चावलोक्य तमवतार- 
पुरुषपरुदघोषयत् । ततश्चानया विख्यातपण्डितसंभायां शाख्वाक्यानि 
समुद्धृत्य तस्ममाणितं च । 

श्रीरामशृष्ण एकस्मिन् दिवसे गंगातटोद्यानतः पुष्पाण्यवाचिनोत् , 
मालं संमरश्य मातरं भूषयितुम् । तदेव तेन बह्कखबक्षघ टे संरग्ना नोकेका 
विखोकिता । एका चैरवी तन्नीकातः समवतीयं मन्दिराभिमखमाययो । 
केयं ओरवी, कथमन्न समागतेति तां रषेव श्रीरासक्ृष्णोऽवागच्छत् । 
त्वरितमेव स्वगृहमागस्य तामाने्ं हृदयरामः भोक्त: । आश्चयचकितो 
हृद्यरामः प्रोक्तवान्-“भैरवीयमपरिचिता कथमहूता समाग- 
मिष्यति ? श्रीरामकृष्णो बाठभावेन व्याजहार-'“मम नामग्रहण- 
पूवंकमाह्रता समागमिष्यति । एतदेव संवत्तम् । हृद यरामस्तत्समीपं 
गत्वा मातुलस्य नामोच्चारणं कृतवान् । भैरवो किचित् अक्थिखेव 
हृद यरामण साकं श्रीरामकृष्णस्य गरहमायाता । तं विखोक्यव आनन्द्- 
विस्मयान्विता सजञटनयना निजगाद-“स्वमत्रासि पुत्र, गंगातीरे 
निवस सीति ज्ञात्वा त्वामन्वेषयन्ती अभवम् । श्रीरामछ्रष्णेनोक्तं- “मां 
कथं जानासि मातः} भैरी सोल्लासमुक्तवती- “जगदम्बायाः 
कृपया मया सवं परिज्ञातम् ।' 

बहोः काठस्य दृरानानंतरं निजजननीसमीपे बारकवत आनंद 
्रपुल्लितः श्रीरामछृष्णो भैरवीसमीपमुपविदय स्वीयमखौकिकं दशोनं 
भगवतस्परसंगतो बाद्यज्ञानराहित्यम्, असद्यस्वश्चरीरञ्वलख्नं चेव्यादिकं 
स्वकीयमांतरिकं भावं स्वे भेरव्यं न्यवेदयतं भेरवी च शांता 
सविस्मयं सवेमनश्रणोत । श्रीरामकृष्णो व्याङ्कुखो भवन् परच्छ-“मातः । 
मम कि जातम. ? किमहं सस्यमुन्मत्तोऽस्मि १ जीवनपयतमन्तःकरणेच 
जगन्मातरमाराधयतो मम क्श्चन कठिनी व्याधिरुसन्नः ? जाद्यणी 
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सांत्वयन्ती प्रव्युवाच--^त्वां क उन्मत्तं कथयति मोः, तव महाभावं 
समुदपद्यत । अत एवेमां दशां गतोऽसि । अयं भावो न केनाप्यवधारयितुं 
शक्ष्यते । श्रीमत्या राधया दरोयमधिगता, श्रीचेतन्यदेवेनापि महा- 
भावोऽयं छन्धोऽभवत् । भक्तिश्ाश्चे स्ैमपीद्ं सुनिर्णीतिम् ।' 

हृदयरामो मौनमाश्रयन् सवमिदं राश्राव, उभयोर्परिचितयोरेवा- 
हरोऽन्तरङ्कमित्रवद् व्यवहारः ! दिवसो वधेमान आसीत् । श्रीराम- 
क्ष्णेन परं, मिष्टान्न, नव नीतं, सितोपर, प्रसाद्: इत्यादि भक्षणाय 

भैरन्ये दत्तम् । किन्तु सुतमभोजयित्वा मात्ता किं भक्षयिष्यति ! 
तस्तस्या माप्रहेण श्रीयमछृष्णेनापि किञ्चिद् म्चितम् । 

देव्या दृ्नं जखूपानं च समनुष्ठाय ब्राह्मणी सखेष्टेवभोगकृते 
आमान्नमाद्ाय पञ्ववटीवन।भिमुखं रास्थता । 

रसवती (रसोई) सम्पन्ना । भैरवी बाह्मणी स्वकृण्ठाद् रघुवीरशिटा- 
मवताय, तदथं भोगं विनिवेद्य ध्यानस्थाऽभवत् । खेष्टद वद्दोनमवाप्य 
क्रमः खा समाधेरतरतक् निमग्ना । 

डमयोः कपोख्योरानन्दाश्रणि प्रावहन् । ततन्च मावाविषटः श्रीराम- 
छरष्णः पचवस्यामागस्य रधघुवारनिवेदितमोगमभक्षयत् । ततः क्षणा- 
नन्तरं सहजावध्थां प्राप्य ब्राह्मणी दृदयमेतद् विखोक्य प्रमोद विहरा 
बभूव । ध्याने यदेव विठोकितं, चज्ुषी उन्मील्यापि तदेव दृष्टम् } तदीय 
इष्टदेवा भगवान् श्रौर्घुत्रीरो रामछृष्णस्वहूपमासादं पूजामगृह्णात् । 
इतो भ।वावस्थाताऽवतीयं श्रीरामचरष्णः सवङृतकमंणा ज्ुव्धः सन्निव 
1 मया आत्सविस्मरणपूवकं कथमेचं क्रियत इति न 
ज्ञायत । | 

इष्टदेवदशनपुलकितांगी भेरवी न्यगादीत्-“साघु समनुष्ठितम्, 
इदं तु स्वया न सम्पादितम्, तवाभ्यन्तरे'यो विराजते तेनैव 'कृतमिदम् । 
ध्यप्ले मया यद् दृष्टं तदेव चक्षषो रन्मीख्तेऽपि विखोद्धितमः,. मम. 
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पूजा साथकत्वमाप्ता । नास्ति बहिः पूजायाः सम्प्रति प्रयोज्ञनम् ।” 
इत्युक्तवा महता भक्तिभावेन ब्राह्मणी प्रसादं खादितु' प्रवृत्ता | 

बराह्मणी सा जीवन्तं रघुवीरमध्यगच्छत्। इष्टदेवपरत्यक्षदशौनेन 
पूजाध्यानयोर्विंख्यो जातः । प्रेम्णा रोमांचिता ब्राह्मणी दीघकालसमर्चितां 
स्वीयां रघुीरशिखां गंगागर्मे विससज । -` 

प्रथमदिनेऽपि रामक्ृष्णाभ्यन्तरे दृशेनं रामचन्द्रस्यासाद्य भैरव्या 
निश्ितधारणाऽमवत् यदयं साधारणः साधकः सिद्धपुरुषो वा नास्ति ! 
स्वयं भगवनिवायम् । श्रीरामशृष्णश्य दिव्यमखौकिकं दशचेनमनुभूतिं च 
काशखेभ्यो मेलयित्वा श्रीरामङ्ृष्णोऽयमवतारविशेष इति तया निर्णीतम् । 
वातोमिमायुच्चैः सवीनप्यश्रावयत् । मथुरमहोदयः, अन्ये च बहवो 
मानवाः साच्यं श्रुतवन्तः । कारीमन्द्रि कोकादृलो जातः । 

अनेन कमेण षट् मप्र वा दिनानि व्यतीतनि । ब्राह्मणी पंचवटीवने 
तस्थौ । दूरदक्ची श्रीरमङ्ृष्मो न्यश्चिनोत्- बाह्यण्या अच्रावस्थानं न 
कोभनम् , सांसारिका मनुतवुजुषः स्वकीयान्तःकरणेषु विचित्रमेवाव- 
धास्यन्ति । तस्या धनिष्ठतामेत्तां ललोकिका कया दृशा द्रह््यन्तीति को 
जानीयात् ? विज्ञापितैव ब्राह्मणी सवेमवबुध्य कालीमन्दिरं त्यक्त्वा 
तस्येव दशक्िणेश्वरथ्रामस्य निकटवर्तिनि गंगावचटदेबमण्डलघट्र गता । 

ब्राह्मणी दूरं जगाम; किन्तु तदीयं मनः प्रतिक्षणं ` भरीराङृष्णोपरि 
संलग्नमास्तीत् । तं ब्रह्मगोपाटं रामकृष्णं द्रष्टुः किमपि भोजयितुं 
च प्रतिदिनमसौ कारीमन्दिरमायाति । भिक्षाचयौयां यत् छिमपि रम्यते 
तद् गोपारुं भक्षयितुभियमागच्छति । श्नेके ईश्वरीयप्रसङ्गा अभूवन् , 
बहुरो भावावेशाः श्रीरामद्कष्एस्य समपद्यन्त । आनन्देन कंचित्कालं 
यापयित्वा बाद्यणी पुनः स्वस्थानं परावत्तंते । . 

एकस्मिन् द्विसे मथुरमहोदयेन सह पंचवश्यामुपविष्टो वार्तालापं 
च कवच श्रीरामकृष्णः सहसः प्रोवाच--मैरवी कथयति यद्वतारस्य 
सदोणि लक्षणानि मम शरीरे सन्ति, खा बहूनां शाखाणां, ममज्ञा । 
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अभिमानशून्यतायाः, सरलतायाश्च भ्रतिमूत्तरस्य वचनमाकण्यं मथुर- 
महोदर्येन भणितम्-“सा किमपि कथयेत्, परमवतारा दशेव न 
ततोऽधिकाः । श्रतस्तत्कथनं कथं सत्यं भवेत्। आम् भवदुपरि 
कारीमातुः कृपा वत्तेते, इति वाता नासत्या 1" 

एतादृशे बार्तील्लपे प्रचलित एव ब्राह्मणी नन्दपल्याः (यशोदायाः ) 
आवेशयतस्तन्मयी मूता एकस्यां स्थाल्यां भिष्टान्नमाद्ाय पंचवटीमुपतस्थौ । 
समागतैव सा विपरीतमावं मनुष्यमेकमवलोक््य नेजमात्मानं 
निरन्धाना भिष्टान्नस्थालीं हृदयरामाय प्रादात् । विलो कितैव बाद्यणी 
श्रीरमक्ृष्णेन प्रोक्ता-“मातः ! स्वमच्रस्यं घृत्तं यन् किमपि कथयसि, 
तत् सवमेव मया एतस्मै प्रोक्तम्, अयं बदति अवतारा ददोव 
न ततोऽधिकाः 

मधुरमहोदयस्याभिभरुखं निरीक्षमाणा भेरवी जगाद--““कथम् ! 
श्रीमदू भागवते चतुर्विंशतेरवताराणां चर्चा छुवेता भगवता वेदव्यासेन 
विप्मोरसंख्येया अवतारा निर्णीताः { अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत््व- 

निघेर्यथा--भागवते ) । वैष्णवा च महाप्रभोः पुनरागमनच्रत्तान्तस्य 

सुस्पष्ट समुल्छेखः 1 ब्राह्यणीवचनस्योत्तरं॑दातुमसमर्थो मथुरानाथ- 
सह शयसतू्णीं तस्थौ । 

कतिभ्यश्चन मासेभ्यः श्रीरामकृष्णस्य गात्रे पुनरप्यसहनीयो दाहः 
समुदभूत् । बहृहोरापर्यन्तं गंगाजक्ते शरीरे पतितेऽपि, आपद्रीकृतेन 
वद्लखण्डन शिरलि वेष्टितेऽपि रारीरज्वाला कथमपि न सान्तिमायाति, 

ैद्यकचिकित्सयापि न शान्तिरधिगता। समाकरण्यैतत्सवं ब्राह्मणी 
प्र्युवाच--“अयमामयो नास्ति, भगदरोनजन्यतीन्नव्याङ्ककूता शरीरे 
वर्तते । श्रीकृष्णस्य विरहे श्रीमत्या राधिकाया अप्येषेव दृशा संबभूव । 
महप्रभुचैतन्यदेवस्यापि जीवने एतादृशी अवस्था समागत्ता । इमां 

वारां दामथितुमपूवंमोषधं वतते । सवा्ग षु सुगन्धितचन्द्नस्य लेपं 
कृत्वा, सुरभितानां कुसुमानां मालाधारणेन दादहोऽयं साम्तिमेष्यति ।” 
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विधानमिदमाकण्यं मथुरमहोदयप्रश्रतयः सर्वेऽपि जदसुर्यन विधानं 
तन्न कायेरूपेण पयेणमत् । ततश्च ब्राह्यण्या विशषाम्रहेण श्रीरामद्रष्णस्य 
दारीरं चन्दनचचितं पुष्पमाराकिभूषितं च सम्पादितम् । दिनत्रयं 
-कृतेनागुनोपचारेण असहनीया ज्वाखा पूणेतया शान्ति प्रापत् } सवंऽपि 
विस्मयं ययुः । एतेन भेर वोविदरवासो दाढ्य सुपगतः । श्रीरामकृष्णश्चरीरे 
को निवसतीति सा स्वमनस्यवधारयति। सा बखपूवंकमुक्तवती 
यदयं मानवरारीरे साक्षात् भगवाचेव । 

ततन किंचि दिनानन्तरं श्रीरामकृष्णस्य शरीर एको नूतन इस्कट 
उपसोर्गो दृष्टिगो चरीबभूव । भीमवत् तस्यापि सवंप्रासिनी बुशुक्ना 
सखमवधेत । अयमपि रोगो भेरव्या चिकिर्सितः । ्योगजञेयं क्चधाः इति 
दाख विलोक्य तदुपरामश्च तया विहितः । श्रीरास्ृष्णः कदाचित 

भ्रोवाच--“तद्ानीमेकभ्रकारविकटक्षधाया उद्रेकोऽभूत् । बहुना कृतेन 

भोजनेनापि उद्रं न पूते स्म । भोजनं छरा यदैवोच्तिषठामि, वदैव 
पुनर्भोजनं क्च समीहा जागर्वि। अहोरात्र भोजनस्यैव समीहाऽमवत् । 
मम विचित्रोऽयं रोगः इति ब्राह्यणीमभ्यधाम् । तयोत्तारतम्-- यस्य 

वाती नास्ति । भगवतः पथि प्रवृत्तस्य यदा कद। दरायमायात; एतद्- 
वस्थाच्णेनं शाखषुपरभ्यते । अहमधुनेव रोगमिमुपङरसयामि । सथुर- 
महाशयद्वारा गृहाभ्यन्तरे भजेनमारभ्य रष्छुरी-रसगुञ्ला-सन्देशरश्तीनि 
सर्वाण्यपि खाद्यवतूनि संस्थाप्य ब्राह्मण्या श्रीरामद्ृष्णः प्राक्तः-- 
"भगवन् , गृहेऽ्र स्वया रातिन्दिनं स्थिर्वा यथेच्छं वस्तु भोक्तव्यम् । 
गृहेऽदह प्रेषितो आाम्यन् खादययवस्तूनि पयन् › ताभ्यश्च खाद्यसामभ्रीभ्यः 
किंचिद्ादाय अखादम्। एवमेव दिनत्रये व्यतीते सा विकटक्षघा कान्ति 
यपगता, अहं च सुरक्चितोऽमवम् 1” 

आग्रहमहिढा बाह्मणी अयोषयत्-५अवतारोऽयं श्रीरामकृष्णः ¦ नेयं 
मम केवरं मौखिक ` बाणी, राख्वेऽपि तस्य प्रमाणसुपलभ्यते । मया 
प्रमाणान्युपस्थापयिष्यन्ते ।- अधिकारिणं पुमान्समततिरिच्य महाभावोऽयं 
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न कस्यचिदन्यपुरुषस्य भवति, भवितुमहंति वा । यदि कस्मिश्चन सक्तिः 
` रस्ति तर्हिं मम वचनं खण्डनीयम् 1 । | 

मथुरमहयोदयमनस्यसामञ्जस्यभावः समुत्पन्नः, तेन विचारितम् , 
एतावहिनेभ्यो भैरवी यदू वक्ति, तस्य नूनं समाधानेन भवितव्यम् | 
वेष्णवचरणनामक एको महापण्डित उच्चकोटिसाधक आसीत् । स च 
मथुरमहयेदयेनामन्त्रितः । अन्ये चनेकमक्तसाधकपण्डिताः समाजग्मुः । 
कारीमन्दिरे सम्मेखनमभूत् । श्रीरामकृष्णस्य सम्बन्धे साम्प्रतं यावद् 
यत् किंचिदपि ब्राह्मण्या समाकर्णितमवरोकितं च तरसवं शाङ्प्रमाणानि 

समुद्धत्य तया प्रमाणितम् । विषयमिममाश्चिस्य विद्वद्भिः समालोचना 
चक्रे । परन्तु यस्य विषये काण्डमिद्मुत्थितम् , स किर भावाविष्टो 
निर्विकारचेवा निर्दिप्रो बाङक इवोपविष्ट आसीत् । आत्मदश्चेनस्य 
रमणीयकान्त्या तदीयं मुखमण्डलं देदीप्यते स्म, पण्डितानां विचारस्यांते 
वेष्णवचरणेन शोक्तम्-“एतस्य शरीरे महाभावस्य लक्षणं सुस्पष्टं 
द्रीदद्यते } महाभावोऽयं साधरणे जने नोखपद्यते । इदानीं यावदयं 
भावः भावमय्यां श्रीराघायां श्रीचेतन्यदेवे च समुदपद्यत ।* तदीयं 
वचनमाक्ण्ये निखिरा अवाचो बभूवुः । परं श्रीरामकृष्णेन तु मथुर- 
महोदयः प्रोक्तः--““अये ! किमेते जल्पन्ति, रोगोऽयं न विद्यते ।“ 
्रत्वेतत् प्रसन्नता जाता । 

कियदिनानन्तरं पुनरप्येकां विराट् परिषदायोजिता । वेष्णव चरणः; 
विख्याततान्तरिकसाधको गौरीपण्डितः, अनेके चापरे विद्वांसः समुपतस्थुः। 
बहुविधस्ाख्चीयाखो चना-तक-वितककनन्तरं समाहितये गोरीपण्डितेन श्री- 
रामकृष्णं संबोध्य दृप्तकण्ठेन प्रोक्तम्--' वेष्णवचरणो भवन्तमवतारं 
कथयति । वचनमिदमतीव साधारणम् । मन्मते तु प्रत्येकस्मिन् युगेयेये 
परमेश्वरस्यांशेरवतीये महापुरुषा अवतारशग्ेन सुप्रसिद्धा रोककल्याणाय 
समवतरन्ति, यस्य शक्त्या तेऽवताराः स्वकीयं कायं सम्पादयन्ति, भवान् 
साक्षात् स एव ।° श्रीरामकृष्णः बार इव विहस्य प्रोवाच “भ्रातः ! स्वं 
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तु ततोऽप्यमरेऽगच्छः ! अस्मिन् कं त्वया दृष्टपर , कथय |” गौरोपण्डितो 
व्याजहार--“डाक्चप्रमाणेन स्वानुभवेन चाषं वच्मि । यदि मम वचनं 
कोऽपि खण्डयितुमुत्सुकस्तदासौ मया साधं शाक्लाथं करोतु । अहं 
स्वपक्षसमथनं कतु मुयतः। 

मावाविष्टेन श्रीरामकरुषगेन व्याहृतम्--“युष्माभिनं जाने कफ 
किमुच्यते १ परन्तु फिमेतदिति को जानीयात् ९ अदहंतु क्िमिपिन 
वेद्मि 1." -साम्प्रतिकं छद्यवेरान भगवतत आगमनम् ! 

)। 
यये षि ~>€~ र ॥ 



१९० 

जीवकोटिमनुष्याणां साधनं सिद्धिाभाय । परम् ईश्वरकोटिनित्य- 

सिद्धा । ईश्ररकोटौ पूर्वं सिद्धिः, अनन्तरं साधनं सम्पाद्यते । खोक 

रिक्चायेव वदनुष्ठीयते । ताटसीश्वरकोटिजन्मसिद्धा भवति । श्रौटाङ्कुर 

कथयति स्म~-““द्ुत्रापि फर पूवं, ततश्च पुष्पयुत्पद्यते 1” श्रीरामकृष्ण 

समभामेव साघनां केवरं खोकसंग्रहदृष्ुयेव तवान् । 

एषु दिवसेपु स्वकीयेऽन्तःकरणेऽन्वेषणेनेव श्रीठाङकुरेण सवंमप्यधि- 

गतम्--सवत्रेबोतप्रोतभावेन जगन्मातुदशेनम् , मावः, समाधिः, महा- 

भावः, ज्ञानं, विज्ञानं चत्यादि । व्रह्म-विष्ण्-दिव-दुगा-प्रश्रतीना 

सर्वदेवदेवीनां दद्यनं च क्रियते। वटं मनोरूपगुरुलाहाय्येनव 

तेन चरमं लक्ष्यं समासादितम् । शाख्नानुमोदितसनातनसाधनसागंस्य 

सस्यतायाः प्रतिषठावरिष्टासीत् । सम्भवतः अस्मादेव कारणात् जग- 

न्मातुरिङ्खितिन वबहुशाद्लपारदरिनी प्रवीणा साधिका योगमायाः 

समुसन्ना योगेश्वरी व्राह्मणी गुरुरूपेण दक्िणेश्चरमायात्ता । 

ब्राह्मणी श्रीटाछ्करमुवाच-- पुत्रक, त्वया यथााद्घ तन्त्रमतस्य 

-साधनां कारयिष्यामि 1 मन्दिरे विराजमानाया मातुरतुमतिमन्तरेण 
जगल्नननीरिश्चरयं न किमपि कायंमनुतिए्ठति । देवीमातुरादेशमवाप्य 
्राह्यण्या निदंशमनुसत्यासौ तन्त्रसाघनायां व्यलोयत । साधनस्य 
सवोनप्युपचारान् भैरवी स्वयं संगृह्णाति । पद्ववटी-विल्वमूलते 
यथाविधि मुण्डासनं स्थापितसमभूत् । साधनायामस्यां श्रीठाङ्कुर 
एतावान् तन्मयोऽमूत्, यदस्य बहूनां मा्चानां दिवसरात्रिपरिज्ञानमेव 
न जातम् । दश्चनानन्तरं दृश्चनानिः अनुभूत्यनन्तरमनुभूतयः, सिद्ध्य- 
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नम्तरं सिद्धयश्च याः प्राप्यन्ते स्म, न तद्गणना कत्तु शक्यते । एवमेव 
विष्णुक्रान्ताप्रचख्ितचतुःषष्टिसंस्यकतन्त्राणां सर्वेष्वपि प्रयोगेषु ॒ तेन 
सिद्धिः समधिगता । स्वेमिदमवषोक्य मैरवी आखयंचकिता बभूव । 
अधिकांडा्रयोगसाधनेषु केवलं दिनत्रयमेव प्रत्येकं श्रीराङ्घरस्य 
ठ्यत्यगच्छत्, न ततोऽधिकम् | समस्ततान्त्रिकप्रयोगसाधनानन्तर 
परमोदपुखकिताङ्गी भैरवी प्रावोचत् -- “तात, इदानीं त्वं दिन्यभावे 
प्रतिष्ठितो जातः 1” 

एतावदवधिपर्यन्तसमये द्विुजाप्र्तितो दशयुजाप्ेन्तं॑बहूनां 
देवोमूर्तिसमूहानां कियत्संख्याकानां तेन दद्चैनं कृतमिति न निश्चेतुं 
शक्यते । सवासां देवीनां कान्तिरनुपमा आसीत् । गामिन्यो बह्व्यो 
देवीमूर्तीयस्तु तं विसिन्नमावानारुपदेशमप्यदुः। ठाङ्घरः कदाचित् 
प्रोक्तवान्--“षोडदयाः, भिपुरायाश्च- श्रीविग्रहात् सौँदयं दतं सत् 
चतुर्दिक्च॒परि्याप्तमिवाभवत् ।*-“ ̀ तदानीं समये भेरवप्रथचतीना- 
मनेकेषां देवविमहाणां दशनं तेनानु्ठितम् । दिव्यकशशक्तिप्रभावततोऽसो 
विज्ञातवानासीत् यत् किच्ित्काछानन्तरं धमंज्ञानमधिगन्तुः बहवो 
मनुष्यास्तत्सन्निधाने समागमिष्यन्ति इति । 

तांत्रिकसाधनानंवरं बहूनि वषौणि यावत् श्रोटाङ्करस्य शरीर 
कांतिर्दिनानुदिनं अ्योति्मयी सती वधे । येन तस्य देहो ज्योतिमेयो- 
ऽभूत् । तस्मिन् यस्येव दृष्टिः पतति, स एव विस्मयान्वितस्तदमिमुखं 
द्रीदरयते स्म । साधारणे मानवदेहे नेतादरया द्युतेः सम्भावना । तदानीं 
तेन जगन्मातुरभ्यर्मे कातरस्वरेणाभ्यथेना विहिवा- “मातः ! ममेतेन 
बाह्यरूपेण कं सेत्स्यति । स्वकीयं हूपं त्वं गृहण, श्वदीयं वस्तु 
देवेशि ! तुभ्यमेव समपेयेः । तन्त्रसाधनायां सिद्धौ समधिगतायां 
सवेतरेव प्राणिवर्गेऽसौ जगन्मातुदेशेनमकरोत् ! सवत्र मातुरेव प्रकाशं 
रूपं चापदयत् 1" ` 

कः 3 \ 1 
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ध्या देवी सर्वभूतेषु ॒माद्रूपेण संस्थिता” इति दुगोराप्तशत्या- 
मभिहितम् । सर्वप्राणिषु यच््चिन्मयशूपेण व्याप्नोति तदेव मादृरूपेणापि 
विराजते । श्रीटाक्कुरस्य तन्त्रसाधनायां समाप्तिं गतायां तज्नन्मदृात्रौ 
माता चन्द्रमणिदंक्षिणेश्वरं ( १८६५ ई० ) समागताऽऽसीत् ¦ भीटाङ्करः 
प्रतिदिनं ध्रातर्स्थायादौ तस्याश्चरणौ स्परराति स्मः ततो मन्दिरमगच्छत् । 
"मातृदेवो भवः चन्द्रमणिरपि देवी एव । श्रीराङ्कुरस्य मादभक्तिरपि न 

साधारणी । माघुर्म॑नस्याघावो न स्यादितिहेतोणुप्ररीत्या तेन संन्यासो 
गृहीतः । स बृन्दावने न तस्थौ, यतो मातरं रदर्तीं द्रष्ट सखन शशाक । 

अचर श्रीरामच्रष्ण आद्शमानवरूपेण अस्माभिः प्राप्यते । सांसारिक- 
दायित्वज्ञानेन सह् स्तेहममत््रादोनां न तत्र स्वल्पाऽपि न्यूनताऽब- 
लोक्यते । मोहातीतविज्ञानावस्थायामवस्थितस्यापि तस्य॒ मातु- 
मेवयुनाऽबाधरूपाऽश्रधारा तकपोलौ प्ठावयन्ती दटञचे । तेन शाश्चानुसारं 
संन्यासो गृहीतः। अतः पिदृकर्मणि तद्धिष्ारो नास्ति। स किट 
गंमाजले प्रविषटोऽश्रजखमोचनरूपतपेणेन पिदरकायेमपूरयत् । अत्र वयं 
श्रीरामद्रष्णमःदशोपुत्रशूपेणावखोक्यामः। 

चन्द्रमणिरादरंमदिकाऽविद्यत । जीवनपयन्तं देवद्विजातंसेवा- 
परायणाऽन्तिमे समये गङ्कायाः पुत्रगदाधरस्य च निकटे समागत्य 

न्यवसत् । प्रायशो द्वादश वषोणि गङ्गातटसुषित्वा सा ( २७ फरवरी, 
१८७६ ई८ ) देवीटोकं प्रतस्थे । 

श्रीटाङ्करस्य जननी सरख्तायाः प्रतिमूत्तिरासीत् । विहाय श्री- 
भगवन्तं न तस्याः काचिचिचन्ता, न वा सांसारिके वैभवे जआकषंणम्। 
मथुरमदहोदयः श्रीठाङ्करं ¶वाबापदेनावोचत्। श्रीराङ्करस्य जननीं 
दकषिणेश्वरे समागतां "ठाङ्करमा' ( पितामही ) इत्यशृथयत्! मधथुर- 
महाशयः स्वबाबामहोद्याय ( श्रीरामक्ृष्णाय ) अद्यावधि न किमपि 
दातुमरक्नोत्। एकद्।ऽसौ सनियमं छिखित्वा तस्मै एकं जनपदभागं 
॥ 
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्रदातुमैच्छत् । परन्तु श्रीटाङ्करो टरं गृहीत्वा तमताङडयत् । एतेन तन्म- 
नसि खेदः संवृत्तः । एकदा ठउङ्करमाव्महोदयामकथयत्-- “यदि मां 

भवती परं न मन्यते तर्हिं भवत्या किंचिद् यथेच्छं मत्तो याच्यताम् ।” 
बहुधा विचारानन्तरमपि ब्रद्धया कोऽप्यभावो नानुभूतः। दसा स्पृति- 
रभूत्-तस्या इन्तमंजनं समाप्तमिति । विहस्य तथा प्ोक्तम्--““इदानीं 
स्मृतम् , यदि किमपि प्रदात॒मीसे तहिं एकाणकस्य दन्तमञ्जनमानय? । 
श्रतवेदं मथुरमह्योदयस्य नयने सजे संवृत्ते । अवेगभरेण ठाङ्करमातरं 
प्रणतवान् , अचिन्तयश्च “यद्येताक्ली माता न मवेत्, तदानीमेतादश- 
स्त्यागी पुत्रः कथमुत्पद्येत १” 

# 1 ++ 

शक्तितन्ोक्तनिखिलप्रयोगसिद्धिखाभानन्तरं श्रीराङ्करेण वेष्णव- 
तन्रोक्त पच्चप्रयोगसाधनत्रतं जग्रहे । सम्भवतः १२७० हायते 
( १८६३ ई० ) जटाधयरी नाम क्श्चन रामायुजमतावरुम्बी साधुदक्षि- 
णर समाजगाम । तस्मात्साधो राममन्त्रदीक्षां गृहीता श्रीठाक्करो 
वार्खल्यभावसाधनायां प्रवृत्तः । जटाधारिणः पाश्च अषटधातुनिर्मिता 
वासल्यस्वखूपश्रीरामचन्द्रस्येका प्रतिमा आसीत् । तन्नाम (तमङार 
इति प्रसिद्धम् । किन्तु छोकोत्तरभ्रेमभक्स्या तदु विग्रहं स्वकीयेष्टेवस्य 
भावमयमूत्ति मत्वा जटाधारी. स्वसमीपमरक्तीत्। अत एव विग्रहः 
समचौसपयोदौ तन्मयो भवन् असौ ईंश्रीयदिन्यानन्दमन्व मवत् । 
तेन दिव्यददानमपि छभ्यते स्म, तस्य रामखखो हूपं चिन्मयं धृत्वा 
क्रोड्न् नानाभावेस्त्मै दृश्ेनं ददत् चिरसंगी भूत्वा तेन सहैव 
निवसति स्म । | 

वारसल्यभावसाधने जरटाधारिणा दीक्षितः श्रीटाङ्करस्व्साधनाया- 
मपि तन्मयो बभूव । ख जटाधारिणः सन्निधौ श्रान्तिपूवेकमुपविष्ट- 
स्तन्मयत्वमुपगतो  श्रीरामकालस्य दिव्यां कीड़ं रील चाप 
यत् । तदानीमेवेका विचित्रघटना घटिता । रामलाखोऽधुना जठा- 
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धारिसमीपे स्थातुं नेहते । शनेः शनैरसौ श्रीरामकृष्णस्य नितरां ्रियो- 
ऽभवत् । यदैवासौ जटाधारिणः सान्निध्यात् प्रस्थातुमुद्यतो भवति तदैव 
रामलाखोऽपि तेन साकं गन्तु प्रस्तुतो जायते । निवारितोऽपि न श्णोति, 
नरीचृस्यमानः साकमेव समगच्छत । कदाचिदङ्कमारोदुं हठमकाषीत् । 

एकदा श्रीटाक्करोऽवदत्--“"'भहमेकस्मिन् दिवसे स्नातुमगच्छम् । 
रामलाखोऽपि सहगमनाय हठमक्योत्। # छऊुयोम् , अहं नीतवान् । 
ततश्च जखमध्यान्निगन्तुमसौ नैच्छत् । कथनमपि न श्णोति; अन्ते 
कद्धोऽद् तं जले मल्नयन् अवोचम्--““यावन्मल्ननमीहसे, तबन्निमज । 
मया दृष्टम् , जरमध्ये तेन शरासकष्टमनुभृयते । तदीयकष्टं विलोक्य मया 
चिन्तितम्--““किमेतन्मया छतम् । ततोऽहं तं जलान्निःसायं निजाङ्क 
निधाय गृहमानयम् । 

अन्या अपि बहञ्यो दिव्या ङीडा अभूवन् । शनेः शनेः रामरालो 
निरन्तरं श्रीठाङ्करस्याभ्यणं न्यवात्सीत् । जटाघारिणः पाश्च गन्तुं न॑च्छत् । 

कस्मिन् दिवसे स श्रद्धः साधू रसवतो ( रसोई ) निमय भोगनिवेदना- 
योपविष्ट आसीत् । परन्तु रामरखालः कुत्र ? जन्विष्यन्नसो दद्शं - 
रामल: श्रीरामकष्णस्य गृहे सानन्दं ऋीडति । प्रसद्यासां रामरल- 
मानिनाय । एवं बहूनि दिनानि रामलार्स्य दीव्याः क्रीडाः प्राचलन् । 

ततश्चैकस्मिन् दिवसे जटाधारिणा श्रीटाङ्करसमीपमागत्य सजल- 
नयनेन प्रोक्तम्-`"रामलात्तेन कृपया मम हृदयस्य सवां आकाङ्क्षा 
परिपूरिताः। येन भावेन मम द्चनसमीहाऽऽसीत् › तेनेव भावेन मद्य 
दशनमद्त् ,उक्तर्वांश्च - यद् मवन्तं विहाय नान्यत्रासौ गमिष्यति, भवत्स- 
मीपेऽसो प्रसीदति, युखमदुभववीति विज्ञाया नितरां प्रसन्नोऽस्मि ।” 
एवमुदीयं रामराटं श्रीठाङ्करहस्तयोः समप्यं जटाधारौ बाबा गमनायुज्ञां 
म्राप्रवान् । तततः प्रश्रति रामलालः श्रीरामद्रष्णसविषे तिष्ठति स्म 

साधरणमानवच््टया रामरखो लघुधातुमयमूतिंव्यतिरिक्तं न 
किञ्िदृन्यत । किन्तु श्रौटाद्घरस्य सन्निधानेऽसौ दिव्यल्लीलामयस्धिन्मयो 
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वानलभगवत्सरूपोऽस्ति । भवतारिण्या मृण्मयी प्रतिमा यथा चिन्मयी 
लीलाम्यी च भूर्वा श्रीरामछ्रष्णेन सह दिव्यां क्रीडामकरोत् , तथैव 
रामचन्द्रस्य लघ्वी प्रतिमापीयं चिन्मयं श्रीरामविग्रहं धृत्वा तस्मे 
दरानमदात् 

दशंनमिदं न स्थूल्लचक्षुषा सम्पद्यते । ईदमसाधारणम् । भावमयेन 
दिव्येन वा चक्षषा एतदरंनं जायते । भावमयचक्षविना चिन्मयरूप- 
दशनं न कत्ते र॒क्यते श्रीछृष्णलखस्याञ्जनस्यापि भगवतो वास्तविक- 
वरूपद्शेनाय दिव्यचक्षुषः प्रयोजनीयताऽमवत्। (भावः एका 
साधरणी अनुभूतिः । ततोऽपि अलौकिकी असाधारणी अनुभूतिः 
माभावः इ्युच्यते । शीटाङ्रो निजगाद-- 

पूजया तु जपः श्रषठो जपाद् वे ध्यानमुत्तमम् । 
ध्यानतोऽपि महान् भावो महाभावस्ततोऽधिकः ॥ 

सुतरां महतो महीयानेव महाभावः, अत्रेव सवे भावाः समाविशन्ति, 
अत्रैव सवेभावानां परिपूणेता । प्रेमस्वरूपः परमेश्वरो महाभावसमथः। 
प्रमापि महाभावस्येवापरं नाम । अव एव “स इंरोऽनिवचनीयप्रम- 
सवश्ू१* इत्युक्तम् । 

ॐ ओ री 

बात्सल्यभावसाध 7वसरे श्रीराज्कुर आत्मानं म।तरं कोशल्या- 
मन्यव आस्मनि तेन मनसा वचसा कमेणा च मादृभावस्यारोषो 
विहितः) वास्सल्यभावे प्रतिष्ठानन्तरं श्रीराङ्करस्यान्तंःकरणे मधुर- 
भाव माधनायास्तीत्रतरा समीहा समुदपद्यत । 

वेष्णवशास्त्रे मधुरभावोऽयं शान्तादिमावप्रच्चकसारलाम्ना परि- 
ूर्चिसंज्ञयाऽपि वर्णितः । तन्मते किलेकमाच्रमधुरभाव एव्र शान्त्यादयः 
स्वँ भावाः समाविशन्ति । मधुरभावसाधनावसरे तेन नारीवेशोऽगरह्यत । 
भ्र ठाङ्करस्याभिज्ञातसेवको मथुरमद्येदयस्तदथं वाराणसे्यीं साटिकाम्, 
धाघराम्, अच्छादनीम् (ओढनी ) चुनरी्रश्चतीनि नारीधारणवसराणि 
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मूल्यवतः सुवणौखङ्करांश्च करीरवा प्रददौ । एतादशवेशषधारिणं श्रीठा्चर 
तन्निकटसम्बन्वी हृद्यरामो विशध्रमात् नारीमेवाबुध्यत , 

श्रीरामकृष्णजीवने जन्मतो मृत्युपयन्तं प्रस्येकघटना धमेप्रानिष्ठः- 

मेव विोक्यते । श्त एवासौ प्रत्येकृभावसाधनासमय सशस्त्रा र 
मेव तस्य भावस्य चिह्वान्यधारयत्। तन्व्रसाधनाकालं रक्तवश्चम् , सिन्दूर, 
रुद्रात्तादीनि, वैष्णव-तन्त्रसाधनावसरे च वेष्णवाव।यक्तः वेशभूषा, 
यथा रेतचन्दनं श्ेतथस्राणिः तुलसीमालां च विमति भमत श्रूयत । पुनः 
अद्ौतमावसाधनाकाल्ञेऽपि रिखासूत्रे परित्यज्य संन्यासचिहकाषा>- 
वश्ादि धारयामास । सर्वेष्वपि व्यवहारेषु स दीधष्ारषिस्थतां 

राखमयीदामेवापाख्यत् । 
एतहि श्रीटाङ्करम्य श्रीङृष्णद्श्चनो्कण्ठा दिनासुदिनं बघ्रुघे । तस्य 

प्रार्थनया करणक्रंदनेन च दिद्चः पयेपूयैन्त । मनसि भ्राणषु च पार 
व्याप्रेन श्रीष्ष्णविरदेण निद्राया आहारस्य च परित्यागात् दनान, 
पश्चाः, मासाश्च व्यत्यगुः। अस्थिराणोऽयं सवं विहाय केवट 
विलाप ! प्राणानां दारुणेन दहनेन पुनगीत्रदाह उदपद्यत । वात्का- 

सखिकविर्हभरसङ्गे तेनोक्तमासीत्--“तदानीं श्रीकरष्णावरह एतावान् 

परबधो बभूव, येन शारीरस्य प्रत्येकरोमदकूपात् यथावसरं रक्तविन्दवौ 
निरगच्छन् । देहप्र॑थयः रिथिरीभूताः' । हार्िक्या तीत्रयन्त्रणया 
स तवत् संज्ञाश्यतां प्रपेदे । 

श्रीराधाराणीकरपामन्तरेण श्रीकृष्णद्श्चं नमसम्भवमिति वैष्णव- 

दाशे प्रतिपादितप् । अतः श्रीठाङ्करो सनसैकभरेण श्रोराधाराणी- 
ध्यान एव न्यमाङ्क्षीत् । परिणामतः स्वल्पैरेवाहोभिः श्रीराधिकाया 
दक्ष॑नमभूत् । केवलं दशोनमेव न दहि, सवंमाधुयेमयी सा तच्छरीरेऽनु- 

श्रविष्ठा । अनन्तरं तदरशनसम्बन्धे श्रीटा्कुरो मक्तानेकदा भरोक्तवान्- 
` '्तस्याः श्रीक्ष्णत्रेममत्ताया निरुपमपवित्रोऽज्वरमूततंसेह स्वमाधुये- 

वर्णनमसम्भवमेव । श्ीराधिक्छाया अङ्गच्छविनौगकेरारङसुमकेरारवद् 
गौरवणोऽदरयतः । 
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तदीयाङ्कः श्रीराधिकायाः प्रवेशात् श्रोराधिकामेवामानं मन्य- 
मानस्य तप्याभ्यन्तरे मधुरभावपराकाष्ठाप्रसूतमहामावप्राबल्यमव- 
छोक्यते स्म । तदंगेषु श्रीराधिकाया निरवद्यं सौन्दयं विकासमापत्। 
तदीयं सम्पूणं शरोरमेव सीभावपरिपू्णेतया श्रीराधिकारूपेण प्यमणत् । 
भावे, महाभवे, धीकृष्णभ्रम्णि, देहस्य रूपे, गुणघु च श्रीराधिकास्वरूप- 
मगृहात्। तदनन्वरमेवासौ श्रीक्रृष्णद्रनाधिगमे साफल्यं कमे । 
श्रीृष्णभगवतो दिव्यमूत्तिः तदंग प्रविवेश । एतदशेनानन्देन बहूनि 
दिनान्यसौ विमुग्ध इव समतिष्ठत । आत्रहमकषुद्रकीटपयेन्तेषु सवेनेव 
श्रीकृष्ण एव ददयते स्म । स कदाचिदात्मानं श्रीकृष्णस्वरूपमेवान्व- 

भवत्। तदानीमात्मालुभूतिसमस्तवेभवसंयुक्तश्रीठाङ्करस्य प्ररान्त- 
मानन्द्मयज्ीवनं महाभावपरिपूणमभूत्। तत्रैव भावावेशे सद्। 
न्यमभ्जत् । तद्भ्यन्तर एव श्रीकृष्णध्रीराधिकामिखनमयो रासोत्सवः 
प्रचचार । एकरसानिवंचनीयानन्दालुभूतिस्तेनाक्रियत । 

बहूनां वषाणामनन्तरं कदाचिद् दक्षिणेश्वरे समागतेषु भक्तवृ्देषु 
्रीाङ्कर चद्यानत एकं नीरं कुसुमं त्रोटयित्वा प्रद शयन् सहषं सर्वा- 
रुवाच“ मधुरभावसाधनकारे.यस्याः श्रीकृष्णमूत्तंमेया दश्चेनं छन्धम् , 
तदङ्ग-वणे एतक्छुदुमसमान आसीत् ।” | 

तस्मिन् एवे कारे दरोनानतरं वान्तौमपि निजमक्तानश्रावयत्-- 
“एकदा विष्णुमन्द्रिस्याभिमुखोपपरकोष्ठे सञुपविष्टोऽहं श्रीमद्- 
मागवतपाटमश्रौषम् । श्ण्वता मया भावावेशे श्रीकरष्णस्य ज्योतिमेयं 
खहपमवलोकितम् । ततश्च मया दृष्टम्-तन्मूर्ति पाद्पदूमतो रञ्जुरिवेकं 
भ्योतिरनिगेतय आदौ श्रीमदूभागवतं खषा ( खीयं वक्षःस्थलं प्रद्रयं ) 
मम हृदये व्यद्टीयतः | भगवान् , भागवतं, भक्तश्च त्रीण्यप्येकरूपतां 
भपय श्रीठ्खुरस्याभ्यन्तरे प्रविविशः । एतत् तरयमप्येकमेव । 

"~रः ० >° ~--- 
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सवेविधद्वेतभावसाधानानां चरमसिद्धिप्रापतिः समनन्तरं भावाः 
तीताद्वेतमावस्य साधनेच्छा तस्य प्रादुरभूत् । तस्य चिरविशद्धे मनसि 
यः कोऽप्यमिङाष उदीयते, तमविलम्बेनेव जगन्माता प्रापुरयत्। 
वेदान्तसाधनसमीहासमकारमेवात्यदूयुतो जटाजूटधारणपरायणो 
ब्रह्मद परिव्राजकाचार्यो नागा श्रीमत्तोवापुरीमहराजोऽचिन्त- 
नीयोपायस्वरूपं दक्विणेरमागमत् ! नमेदावीरे विविधेषु बहृष्वन्य. 
स्थानेषु च चत्वरिंशदूषषेपयेन्तकठोरदीधं साधनफटष्वरूपनिर्विंकल्प- 
समाधियोगेन ब्राह्मोपरुब्धिस्तेनाक्ियत । नानातीयेषु विचरन् 
्हयज्ञो महात्माऽसो दक्षिणेश्वरसुपादौकत । गङ्कावटवर्चिनः कारी. 
मन्दिरस्य विस्टतसौधतके तयोरुभयोः परस्परं प्रथमं मिरकनममूत् । 
अन्यमनस्कस्योपविष्टस्य श्रीठाङ्करस्य तपसा समुञ््वरटं युलम वलो कयेव 
तोतातुरी तं पयंचिनोत् । तं दृष्टैव स्तन्धीभवन् मनस्यसौ व्यचिन्तयत्- 
“असाधारणः पुरुषोऽयं वेदान्तसाधनस्य वास्तविकोऽधिकारी 1” 
स्वयमेव श्ीतोतापुरीमदोदयेन श्रीराक्कणे जिज्ञासितः- “किं त्वं 
वेदान्तसाधनां करिष्यसि । 

प्ररनमिममाकण्ये श्रीटाङ्करस्य शान्तिर्विच्छेद्मपन्ना। स च 
समागतमहातुभावमेकवारं सम्यग् दृष्टवान्, अबोचच्च--“अहं 
किमपि न जानामि, मम मत्तेव ` जानाति, यदादेक्ष्यति तत्करि- 
ष्यामि | 

“वाटम् › गच्छ, निजजनर्नी पृरष्रा जगच्छ तोतापुरी व्याहरत् 
श्रीडाङ्करः शनैः शनैमेन्दिर्मगच्छन्मातरमण्च्छच्च । भावावेशेन 
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देन्या मातुः कण्ठस्वरस्तेनाकर्णितः-“ गच्छ, वेदान्तसाधनामनुतिष्ठ, 
त्वदर्थमेवायं संन्यासी समायातः 1 मातुरदेदामधिगत्यायं मदान् 
प्रसन्नस्तोतापुरीसमीपमागत्य प्रोवाच“ मातुराज्ञा जाता । तोता. 
पुरी अद्र तज्ञानी । तस्य दृष्टया देवीपूजा, चरिगुणमयन्रह्यशक्तरुपासना 
चेत्यादि सवं मायाविखसितमेव, तदेतदखिरमेवाधिद्याया 
विजम्भणम्। मन्द्रस्य मातुरनुज्ञामादायायान्तं तं विलोक्य तोतापुरी 
“पुरुषोऽयं शक्तिसाघक इत्यवधारयामास । अस्तु, तोतापुरी प्रसयु- 
वाच--“'्वेद्ान्तसाधनप्रवृत्तेः पृं त्वया स्वकोयश्राद्धादि समाप्य 
विरजाहोमाग्नौ शिखां सुतं च हूत्वा साद्लविधिना संन्यासो प्रादय 
श्रीठाङ्करो मनसि चिद्धिचाये जगाद्-“सवेमिदं गुध्ररीत्या 
समयुष्टाय संस्यासग्रहणे नास्ति मम काचिद्प्यापत्तिः। एकबषतो 
मम जन्मदात्री माता अन्न समागता वत्तते। मां संन्यासिनमवधायं 
तन्मनसि महानाघातो भविष्यति। तन्मानसं क्छशयितुमहं 
नामिटषामिः 

तोतापुरी सहमतोऽभवत्। गुप्ररीत्या रामकृष्णाय संन्यासं दातुं 
दाभदिनस्य प्रतीक्षाया पचवटीनिश्रतख निजमासनं पयंकल्पयत् । 

दराभावसरे समायाते पुण्यमयन्नाह्ययुहृष्तं तोतापुरी स्वरिष्येण 
साकं पंचवटीस्षमीपस्थपणंज्ाकायां प्राविरत् । होमस्य संपूण सामग्री 
तन्न प्रसतुताऽऽसीत् । यथाविधि द्ोमाभिः प्रजञ्वार । तोतापुरी महो 
दयेन मन्त्रपाटपूवेकं रिष्यद्वारा होमानङे तत्र॒ आहूुतीदौपयित्वा 
निरजाहोमः समापितः । शिष्यश्च रिखासूत्रे हृत्वा गुर दत्तदण्डं 
कोपीनं बहिवंखं चाधारयत् । | 

ततो ब्रह्मोपदेशः प्रारब्धः! ब्रह्मोपरुन्धेः फटश्रतिरुपनिषत्सु- 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवेसंशयाः; क्षीयन्ते चास्य कमाणि 
तप्मिन्दष्ट परावरे" इति वर्णिता । ब्रह्मज्ञानी तोतापुरीमहोदयो महा- 
वाक्ययुपदिश्य नित्यशद्बुद्धसु क्तस्वरूपं निगुणं त्रह्य ध्यातुं स्वशिष्यं 
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प्रयत् । ब्रह्मनि्ठस्तोतापुरी स्वरिष्यं द्रुवमवाद्रेवमावचरमानुभूति- 
-निर्विकृल्पसमाधिमधिरोहयितुं बद्धपरिकरो बभूव । श्रीटाङ्कर एकदा 
परोवाच--"“संन्याखदीक्षाप्रदानानन्तरम् नागासंन्यासिना बहुविधं 
सिद्धांतवाक्यमुपदिद्यता मम मानसं निर्विंकल्पमनुष्ठाय आत्मध्यान- 
निमस्रतासम्पादनेऽहमादिष्टः। परन्तु ध्याने समुपविष्टोऽप्यहं बहुभिः 
प्रयत्नैरपि नामल्पेभ्यः परं मानसं कन्तु नापारयम् । अन्यविषयेभ्यो 
मनस्तु सहजमेबोपरतमभवत् । किन्तु यदा जगदम्बायाच्िरपरिचिता 
जीवन्तीव चिद्घनमूर्चिमेम पुरत आयाता तद्ानीमहं नामरूप 
परित्यागवृत्तान्तं व्यस्मरम् । समस्तास्यपि सिद्धातवाक्यानि श्रत्वा 
ध्यानायो पवेशेऽपि वारं वारमेतदेव यदा प्रतियते स्म, तदानीं निर्वि 
कल्पसमाधिसम्बन्धे सम निराशा समुदभूत् । चक्षुषी ससुन्मील्य 
तोवापुरीमहमुक्तवान्-- “नाभवत्, मनः सवेतोभावेन निर्विकल्पं 
करत्वा नाहमात्मभ्याने विटीनो जातः, एतच्छुत्वा नागासाधुरुत्तेजितो- 
ऽबदत्- कथं न भविष्यति' इद्युदीयं कुर्या अभ्यन्तरं भ्रविदय 
चतुदिंक्ष समन्विष्य, काचस्येकं टधुखण्डमानयत् । वत्खण्डस्य सुचिका- 
सममघ्रभागं प्रसद्य मम भूमध्ये निवेदय प्रोक्तवान्--“अत्रेव विन्दौ- 
मानसमेकाग्र कर । ततोऽहं पुनद्संकल्पपूवंकं ध्यानाथसुपविष्टः । 
जगदम्बिकाया मूर्तिः पूववत् पुनमेममनसि समुदभूत् । तदा मम मनसि 
ज्ञानासिना सा द्विधा विमज्य प्रा्चिप्यतत। तदानीं मनसि कोऽपि 
विकल्पो नोदूगतः। समस्तमपि नामहूपराज्यं परित्यस्य मनो मे द्रुतमेव 
समाधिमभ्नं संवृत्तम् ।* । 

श्रीराङ्करो निर्विकल्पसमाधेरन्तस्तरे न्यमजत् । तोतापुरी वहु 
काटपयेन्तं चिष्यं पशयन् निःशब्द बहिरागत्य छुटीद्रारं पिधाय 
पंचवस्या आसने प्रतीक्ञमाण उपाविशद् यद् अभ्यन्वराच्छब्दमाकरण्येव 
दारमुद्घाटयिष्यामि इति |. 

दिनं व्यतीतं रात्रिरपि। अआगामिदिनं रात्रिश्च व्यत्यगच्छत् | 
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एवं दिवसत्रयं निराच्रयं चं व्यतीतम् । तदाऽपि कुख्या अभ्यन्तरतो 
द्वासोद्घाटनार्थं न कोऽपि शब्दः समाकर्णितः। नागासंन्यासी 
विचलितो जातः। स्वस्यासनं परित्यञ्य रिष्यदशां द्रष्ट दारसुद्- 
धारितम् । सविस्मयं तेनावरोकितं यत् शिष्यो यथोपवेशितस्तथैवो- 
पविष्ट विद्यते । देहे नास्ति प्राणप्रकाशः, हृदयगतिरपि रुद्रा । कतु 
मुखमण्डलं प्रशांतं गम्भीरं तेजःपरिपूणं विरोक्यते । शिष्यस्तेजस्वि- 
पाघाणप्रतिमाबत् स्थिरो बत्तेते। विज्ञातं यत् शिष्यचेतः सम्प्रति 
सच्चिदानन्दे निमल्नति । सुंडकोपनिषदि “हिरण्मये परे कोक विरजं 
ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्र' ज्योतिषां ब्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 
इत्यादिना था ब्रह्मोपर्व्धेरवस्था वर्णिता सेव श्रोयमछृष्णदेवेनास्मिन् 
समयेऽधिगता । 

तथापि चोतापुरी न पूणं व्यश्चसत् । किमंतदपि सम्भवम् ? यस्य 
निर्विंकल्पसमाघेः. .साधनायां चत्वारिंशद् वषेपयेन्तं कठोरं तपः 

साधितम् , स हि शिष्येण एतावता स्वल्पसमयेन समधिगतः । नागा- 

संन्यासिना शिष्यः परीक्षिवः। सवप्रकारेण सवीणि छक्षणानि खपरी 
क्चितानि । विरोशितं-श्ासग्रश्वासयों विहेदयस्पन्दनं च नेव जायते 1 
शिष्यस्य रारीरं बहवारं स्प्ररा्नपदयद् यत् चैतन्यस्य किमपि ङश्चरणं 

न प्रतीयते । केवटं मुखमण्डल दिव्यानन्दप्रकाशसद्भावात् सम्पूणं 
मप्यंगं भ्रकारामयमास्ते । आनंद्विस्मयान्वितस्तोतापुरी चीच्चकार- 
“किमियं दैवी माया ? अयं तु सत्यमेव निर्विकल्पः समाधिरासीत् ।' 

ततः तोतापुरी शिष्यं समाधितो व्युस्थितं विधातु' प्रक्रियामाचरत् । 
गम्भीरस्वरेण तेन “श्हृरिः ओम् इति मन्त्रः समुच्चारितः। बहुकालं 
यावदेवं कृते सति क्रमशः श्रीटाङ्करस्य सहजावस्था पुनः समागता । 
तेन नयने समुन्मीलिते । अनन्तरं श्रीरामकृष्णजीवते वय॑ द्रक्ष्याम 
यत् स “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
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विद्वान्न बिभेति कृतश्चन” इत्युपनिषदि वर्णितायामनिवेचनीयायां 
भूमानन्दावस्थायां प्रतिष्ठितः । 

तोतापुरी स्तम्भितोऽभमवत्, अवाधारयच्च यदयं शिष्योऽलौकिकः 
पुरुष इति । तोत।पुरी परिव्राजकः संन्यासी दिनत्रयाद्धिकमेकत्र 
स्थातु' नार्हति । परमेकेन दिव्याकषेणेन वक्ीमूतोऽसौ एकादशमासान् 
दक्िणेश्वरेऽतिष्ठत्। एतावता कारेन शिष्यमखण्डत्रह्मनन्दरूपनिविं- 
कल्पे समाधौ टृढप्रतिष्ठितं विधातुं सवेदैवाचेष्टत । एकस्य साधनस्या- 
नन्तरं नूतनं साधनं प्रचरति । अनुभूतेरनन्तरमनुभूतिजयते । 
वेदान्तस्यैव विचारस्तस्येव च साधना बोभूयते स्म । 

भरोटाङ्घरस्य संसगंतस्तोतापुरी महत्यानन्दे निमग्नो गमनवात्ती 
विस्म॒तवानिव । एतावदी्रेकाटं यावत् एकत्र निवासेन तोतापुरै- 
महोदयस्य वेद्ान्तमयजञीवने श्रीरामक्ृष्णस्योदारभावप्रभावः भ्रचुर- 
माच्या पपात । परमभ॑ज्ञस्तोतापुरीदमवधारयामासर यत् रिष्यस्या- 
दवेतभावसिद्धौ स केवलं निमित्तमात्रमासीत्। एकस्य दिनस्येकयाः 
साधारणघटनया नागाक्॑न्यासिनो मनो नितरां प्रभावान्वितं 
जातम् । 

श्रीटाङ्करेणेकस्मिन् दिने जिज्ञासितोऽसौ यत्--“भवता ब्ह्य- 
ख्यम् । सिद्धयोऽधिगताः । कथं नित्यमेव ध्यानमम्यस्यते १” नागा- 
संन्यासिना अतिगम्भीरभावेन तदीयस्वच्छजख्पाचं दशे यित्वा भरोक्तो- 
ऽसौ--टरयतां, कीदक् स्वच्छमिदं जलपात्रम् , यदि नित्यमेव 
परिमाजितं न स्यात् तदा मछिनं भविष्यति, मनोऽप्येतादहगवघेयम् । 
ध्यानाभ्यासेन यदि मनसः परिष्कारो न क्रियेत तदा तन्मनो मलिनं 
भविष्यति! गुरमुखमवरोक्य सस्मितकोमरस्वरेण श्रीठाङ्करः 
परत्यवदत्--“यदि सुवणेमयं तद् भवेत् ?” तोतापुरीमहोदयः स्वीचकार 
यत् यदि सुवणेमयं जरूपात्नं स्यात्तर्हि प्रतिदिनं तस्य माजेनप्रयोजनं 
नास्ति; तेन शिष्यकथनसंकेतोऽप्यवधारितः । न चासीद् रामकृष्णः 
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साधारणः साधकः । केनापि साधनेन भजनेन वा नाऽसौ सिद्धी- 
रधिगतवान् स तु चिरशुद्धो नित्यसिद्ध आसीत् | 

शरीटाङ्करस्य चिरशुद्धपरिपूणेजी वनम वलोक््य तोतापुरी महोदये- 
नान्यदपि बहू रिष्चितम् । निर्विकल्पस्य समाधेरनन्तरमपि तस्य जीवने 
यत् स्यनत्वमासीत् , तदपि श्रीरामद्ृष्णदेवदिन्यसंगेन परिपूणे- 
मभवत् । 

तोतापुरी बाल्यादेवाद्रेतवादी } एकान्तनिष्ठ्या तेन शद्धस्या- 
दवेतभावस्य साधना वि्िता। ब्रह्मातिरिक्तं सर्वमिदं माया- 
विरासमयमेव स मन्यते स्म); तस्य विचारे द्रौतभावस्य किमपि 
स्थानं नाविद्यत। देवदेवीनां नास्ति सत्ता, सगुणध्येश्चरस्या- 
स्तिसवमपि नाङ्कीक्रियते। तस्य दृष्ट्या “सवं खल्विदं व्रह्म 
नेह नानास्ति छिञ्चन" । एतस्येव साधना तेनावुष्टिता। किन्तु सवेभाव- 
मयस्य श्रीरामकृष्णस्य जीवनं पूर्णरूपेण स्वतन्त्रं विद्यते । तस्य जीवने ` 
सर्वेषामपि भावनां समन्वय आसीत्! अद्रतभावे निर्विकल्पसमाधौ 
सुप्रलिष्ठोप्यसौ अनेकशो द्वेतभावापन्नो मूर्वा भक्तिमावेऽपि रीनतां 
प्रपेदे । बाल्यकालादभ्यस्वतया तद्ानीमप्यसो करताखिकां दसवा हरि- 
नाम, मातनाम, अन्यास्यदेवदेदीनां च नामानि कीतयति, गायति 
चापि । एकदा श्रीठक्कुरः पशव्यं नागासंन्यासिनः समीप उपविष्ट 
आसीत् । अनेकाभ्यास्मिकप्रसङ्गा वातोलापाश्च बोभूयन्ते स्म । तदानीम् 
सन्ध्यासमागममवखोक्य श्रीठाङ्करः कथाप्रसंगं परित्यज्य करताङ्कां 
वादयन् भगवन्नामगानमकरोत् । एतदबलोक्य नागा संन्यासी स्तब्धो 
भवन्नुवाच--“किमिदं करोषि {” परिहसन् पुनरुवाच “हस्ताभ्यां 
रोटिकां निमोसि छु १” श्रीठाङ्करो भावस्थो भूत्वा बाठकवद् विहसन् 
व्याहरत्-“करतालिकिया भगवन्नामकीत्तेनं किं भवान् रोटिका- 
निमोणं जल्पति ?* दृष्टा श्रुत्वा चैतत् ठोतापुरीस्वामिनः प्रज्ञाचक्षु- 
रन्मीङितमिवाभवत् । तेन सवेमवगतम् । 
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तोतापुरी स्वामिनो दक्षिणेश्वरनिवासकास्यास्तिमे भागे घटनैका 
घटिता । तेन शक्तेरस्तित्वं न॒ स्वीक्रियते स्म) रक्तिकरृपामन्तरेण' 
बरह्माधिगतिरसम्भवेत्यपि नैवामन्यत । एतस्य स्वीकरणमेव तस्य 
प्रयोजनमासीत् । अथवा तोतापुरीमहोदयं निमितीकृत्य व्रह्म 
तच्छक्त्यो रभेदरूपसत्य सुप्रतिष्ठ बसूव । 

तोतापुरी सहसा कटिनरक्तामाक्चयसोगसमक्छांवोऽभवत्। सवे- 
विधं चिकित्सितं, नानाविधमौषधं, पथ्यादिकं च निखिलं व्यर्थ 
मभवत् । रोगः केनाप्युपायेन नोपज्चाम्यति । निस्तव्धरात्रौ स धूनी- 
सन्निधाबुपविष्टोऽमूत्। उद्रस्यासद्ययन्त्रणया व्याङुलतामलुभवन् 
अरोचत् - मनसि समाहिते शरीरकटः नानुभविष्यते । ध्याने समुप 
विष्टोऽपि मनः समाहितं कत्तु नाङक्रोत्। चित्तसुदरयस्त्रणया 
एथग् भवितुं नाहेति। विविधप्रयलसम्पादनेऽपि यदा सारल्यं 

-लाधिगतं, तदा तस्य मनसि महद् वैराग्यसुदियाय-- “एतस्य पांचभौ- 
तिकदेहस्य कृते कथंकारं कष्टमनुमवामि ? शरीरमिदं गङ्गाजले 
विसजयानि ।* एतन्मनसि भावयन् तोत्ापुरी दद्संकल्पचेता 
गङ्गागभेऽवततारः शनैः शनगेङ्गाम्भस्यम्रेसरन्नःप गभीरं जरमप्राप्तो 
गङ्खाया द्वितीयतटे समागतः! सवेतरेवं गङ्गायां जानुदध्न जटामेव 
तेनासादितम् । तोतापुरी विस्मयान्वितः“ कथमियं दैवी मायाः 
इत्यवागच्छत् । सहसैव तस्य हृदयं दिन्यप्रकारारोकितममूत् 1 
स्तव्धीभवन्नसावपरयत्--“जरू स्थरे सवतैव चक्तर्विासः परि- 
टरयते । तस्या महाशक्तर्निःश्वासेनेव चराचरं निखिख्मपि ब्रह्माण्डं 
प्राणमयं परिद्रदयते”) यस्य ब्रह्मणो ध्यानं एतावन्तं कादं चियते स्म 
तत्त॒ निकिप्तमेव । सवेमिदं महाशक्तर्विरुसितमेव, तस्या इङ्धितेनैव 
जन्ममृत्युबन्धमोक्षादयो भवन्ति । 

“शिवस्तु निगु णं ब्रह्य, इकारः शक्तिस्च्यते | 
इकाराभावतो नूनं राव एवावरिष्यते” । 
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“छव वक्षसि राजन्ती नरमुंडसखजाऽन्विता 
खङ्गहस्ता महाकारी जरीहक्तिं जगत् त्रयम्” | 

एवमनुभवन्नेवासौ स्वामाविकीमवस्थामधिगतं पूणेसस्थमात्मा- 
नममन्यत । मनसि सुमहानानन्दो ववृधे । पञ्चवटीं पुनरागतोऽसौ 
“भ्या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता” इति वचनोपरि खदढ- 
विश्वास्वान् वभूव । देवीचरणे तदीयं मनो नरीनरृत्यमानसभवत्। 
एकत्रेव रदिवशक्तिमिखनदरोनेनामम्दानन्दसन्दोहे न्यमज्नत् । 

आगामिनि दिवसे प्रत्यूषे श्रीटाङ्रो गत्वाऽपदयत् तोतापुरी व्यक्ति- 
विशेषः संवृत्तः । सवाङ्गेष्वानन्दवीचयो जाग्रति । तदीयं शारीरं नोरोगं 
मनोऽपि पुरकितमटदृदइयत । श्रीठाङ्कुरं समीपस्थमवलोकय तेन विगत- 
निरायाः सवां घटना अवुभूतयश्च श्राविताः । सवेमेतदाकण्यं श्रीठाङ्करो 
विहस्य प्रोवाच--““ूवं तु मवान् मातरं नमस्यते स्म। शक्ति 
मिथ्येति च्रवन् मया साकं तकेवितकमुपास्थापयत्। नु साम्प्रतं . 
ज्ञातम् ? मम माता तु पूवमेव प्रोक्तवती- 

“अग्निस्तदाहिका शक्तिरन्योऽन्यं नेव भिद्यते । 
तथेव ह्यतच्छक्त्यःः परस्परमभिन्नता ॥"” इति ॥ 

ततः किचिदहिनानन्तरं मन्दिरिस्थां मातरं प्रणस्य तोतापुरी श्री- 
टाङ्करतश्चिरकालकरते गमनालुज्ञामङ्गीचकार । 

नैह ५1 > 

श्रीरामक्रष्णजीवने एकतो यथा परमेरितुः शक्तिविराजते तथैव 
महति तन्मनसि परदुःखकातयंभावोऽपि नाल्पीयान् आसीत् । तदानी- 
स्तनीयया एकया छघीयस्या घटनया तस्ममाणमस्माभिरक्छोक्यते । 

मथुरामोहनस्य पत्नी जगदम्बादासी सहसा कठिनरोगेणाक्रन्ता । 
रोगोऽत्यन्तं प्रावधंत। कलिकन्ास्थेः सवोभ्य्हितेवयेः द्राकतरेश्च 
( डाक्टर ) ठञ्खिकरित्छने नेजमसामथ्यं प्रकटितम् । विरो मथुर- | 
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महोदयो दक्षिणे्धरमाजगाम । तस्य दसा उन्मत्तवदासीत् । श्रीराम- 
कृष्णदेवचरणयोर्निपव्य रुदन् निजगाद--“मम भवितव्यता 
भवत्येव । भगवन् ! भवस्सेवाधिश्ारतोऽपीदानीं वञ्चितो भविष्यामि । 
अतः परं भवत्सपर्यां न कत्त शक्ष्यामि । 

मथुरमहोदयक्छशमवलोक्य करुणया श्रीठाङ्घुरस्य प्राणा विचेल्ः | 
मावाविष्टेन तेन मथुरमहोदयः प्रोक्तः--“मा भैषीः, तव पत्नी 
नीरोगा भविष्यति? । श्रीटाङ्करमहोदयस्यामयवाणीमाकण्यं जान- 
बाजारे समागतो मथुरमहाशयः पत्नीदशां साधीयसीमपरयत् । 

श्रीटाङ्करश्चैकदा प्रोक्तवान्--“"ततः प्रभ्रतति जगदम्बादासी श्नं 
शननेरुज्यमापत् । तदीयरोगभोगो मम देहे समागतः 

--:%:-- 



4 

नाद्यणः समुपछर्न्धेः स्तरा विदन्ते । निर्विकल्पसमधेः गाम्भीर्य, 
तथा स्थितिशिशेषे च आनन्दानुभूतेस्तारतम्यमासायते । तद् विषये 
भ्रीरामकृष्णद्रेव एकदा प्रोक्तवान् -“देवर्षिनरदस्तमेवं दुरतो त्र्य 
समुद्रभवलोक्यैव पराबधृते । शकदेवस्तस्य रपशेमात्रमकरोत् । जगद्- 

गुरुः शिवश्च तस्य ब्रह्मसयुदरस्य चुखकन्रयं जङं पीत्वेव शवो भूत्वा 
न्यपतत् 1“ 

साधारणकोटिगो मानवः कटोरसाधनाबखेन निर्विकल्पसमाधि- 
मधिगन्तुं शक्तोति। परमसौ तत्र दीवेकालं याचन्न स्थातुमहति । 
दाखेराक्ञपम--“आधिक्येन मानव एकर्विदतिदिनपयेन्तं तदवस्थायां 
स्थातुमहं्ि, तदनन्तरमसौ तत्स्वरूपे विीयते । शुष्कपत्रवत् तदीयं 
कारीरं पतिष्यति । ईश्धरकोरिगो मानबोऽवतारधारी व्यक्तिविशेषो 
वा दीघंकारूप्यन्तं निर्विकल्पसमाधाववस्थातुमहंति । तत ईश्वरे 
च्छया व्युत्थितो मूर्वा टोककल्याणसमीहारूपैकमात्राद्रसंकल्प- 
मवटम्बमानो जगक्कल्याणे प्रवर्त" छन्तु श्रीरामशष्ण जौवनेतिहा- 
सोऽमूतपूर्वोऽलौकिकश्च । स हि निरवच्छिन्नषण्मासपयन्तं निर्विं्ल्प- 
समाधाववातिष्टत । ततश्च महाशक्तर्विशिष्टसमीहया रोकश्ल्याणाय 
भोतिकजीवनस्यान्विमदिनं यावद् “भावमुखो"@® भवन् संसारे 

# ““भावसुखः- शब्दस्यायमर्थ यत् क्षुदरोऽदहंमावो बिदुप्यते ! सर्वा- 
वस्थायां विराडदहंभावो जागत्ति, अर्थादीश्वरेच्छया सह मानसमेकीङ्त्य रोक- 
कल्याणसाघनानुष्ठानं क्रियते । 



समाधिस्थ श्रीरामकृष्णदेवः । 
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तस्थौ! तदानीमसौ सविकत्परिर्विकल्पयोद्ताद्रौ तयोः परमभक्ति- 
विज्ञानयोश्च मागें विचचार 

५ नः नैः 

दीषेमासषटक्रं यावद् निर्विकल्पसमाधौ ब्रह्मानन्दोपमोगं छ्वेन् 
भावद्धखो भवितुमसौ आदारक्त्या समादिष्टः, पूर्वमेवेतन्मया 
विङिखिततम्। तश्च श्रीठाङ्कुरस्य मनसि विविधधमे्षम्बन्धिनी 
जिज्ञासा ध्रारव्धा । जगद्म्बिकामसो प्रोक्तवान्-“मातः ! अन्य््य- 
धमीवरुम्बिनस्वां केन भवेन भजन्दीति मामादिश्च 1” कानिचिदहिननि 
व्यतीय दश्चिणेश्धरे एकः सृफीसम्प्रदायावखम्बी मोहम्मदः सशधुः 

समागतः । गोविन्दराम इति तन्नाम । गोविन्दरामस्व सारल्यं प्रमभावं 

चावटोक्य मुग्धो मवन् श्रीरामचष्णस्तेन दीक्षितो भूत्वा इस्छामधमे- 

साधने प्रवृत्तः। तदानीमसौ ननमाज'मघोयानः अल्लछाह-नाम जपश्च 
. -विहायहारादौ पूणेतया मोहम्मद्भावं जगृहे । भावे तत्र दिनत्रय- 

साधनालष्ठानात् परं तेनेको रुम्बायमानदमश्रुधारी सुगम्मीरो 
उयो तिर्मयः पुर्षविशेषो दृष्टः" । ततश्च सगुणस्प्र विराडत्रह्मणः समुप- 

छब्वेरनन्तरं तन्मनस्तुरीये निगुणव्रह्मणि व्यरोयत । ह 

त्रयोद्शरातवषपूवं श्रीमहम्मदेन सगुणस्येकेश्चरवादस्य प्रचारो 
विदित आसीत् । तदानीं तेन स्वशिष्यमण्डली समादिष्टा ईश्वरो 

धर्मश्चैक एव । वेदान्तोपवर्भितस्य सगुणन्रह्मणो नामान्तरमेव 'दृश्चरः 

इति धम एक एव, स च वेदान्तधमंः बाह्ृष्छ्या धमंस्य विभि्नत्व- 
मवरोक्यते, वस्तुतस्तु पारमार्थिकदृष्ट्या सर्वोऽपि धमे एक एव । 

ततः प्रायाः साधैकवषपनन्तरस्येयं घटना । श्रीराङ्घुरस्य मनसि 
इसामसीहप्रवत्तितथमेगृदुमज्ञानवासना समुदियाय । दृक्षिणेश्वर- 

कारीमन्दिरस्य दक्षिणे भागे यदुखारखमर्ककस्येकं सन्दरोद्या नयुक्तं 

भवनमस्ति । यदुमहोदयो धार्मिकी बद्धा तन्माता च श्रीरङ्कसेपरि- 

८ 
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देववत् श्रद्धामरक्षवाम्। यदुमष्ोदयोधयानस्थभवनस्य भित्तौ विविध- 

वचित्राणां मध्ये मेरीक्रोडे विराजमानस्य शिशोः ईसामहोदयस्यक् 

कमनीयं चिरं विलम्बितमासीत्। श्रीरामक्रष्णदेवश्वेकदा तद् भवन 
भरकोष्ठे समुपविश् तन्मयो भूत्वा तां मूत्तिं ददश । करमशः ईसा- 
महोदयस्यात्यद्शुतं चरित्रमाोचयन् असौ भावाविष्टो बभूव । 
तद्ानीमसावपरयत् चित्रमिदं सजीवं व्योतिमयमेव समभवत् ) 
देवजनन्या देवर्िशोश्वागेभ्यो निःसत्यैकं दिव्यं उयोतिस्तस्य शरीरे 
परिवेश । स च गम्भीरे ध्याने निममञ्जञ । ध्यानेऽसौ ईैखामहोदयस्य 

शाम्तिमयीं दिव्यमूर्विं तदीयग्रा्थनामन्दिरं चापद्रयत् । ईामसोह- 

पूजका धूपदीपादीनां सौरर्भं वितन्बन्तो नितान्तकावरभावतः समच 
श्रकुबणाः प्रार्थनामनुतिष्ठन्ति। एतादशभावमग्न एव श्रीराङ्रो 
स्वनिवासस्थानं पराकत्तत । 

तदीया तन्मयता दिनत्रयं प्राचङ्त्। क्षमारूपा प्रेमस्वरूपा च 
जगन्माता श्रीरामन्ष्णह्टदयसम्दिरे समुद्बभासे। दिनत्रयमसोौ 
श्रीकाङीमन्दिरे न गववान्। अन्तिमे दिवसे भावाविष्टः पचवटी- 
-तरेऽटन् आसीत् । तदानीमसौ ददशं--एका गौरवणौ देवमानवमूरति- 
दिव्यं ञ्योतिः भ्रसारयन्ती तमेव परयन्ती तदभिभुखमायाति । तस्या 
चिद्याखनयनयोरपारकरणा सम्मता वर्तति, मुखमण्डरू च देव- 
माबोऽङ्कितः । “कोऽयं महानुभाव” इति श्रीटाङ्करो व्यचिन्तयत् । 
तस्य हृदयतो ध्वनिर्निःसकार- अयमीसामसीह् एव वतते, येन 
जीवकल्याणाय स्वकीयहृद्यस्य रक्तं॑प्रदत्तम् ! दशान्तभावतः पादौ 
श्रक्ठिपन् परमपुरुषोऽसौ अप्रेखरन् श्रीटाङ्ुरमाछिङ्गय तदीयदेहे 
श्राविरात् । 

श्रीरामकृष्णस्य दिव्यश्चरीरे सहसद्रयवपाणामनिवौतमम्छानं 
च धर्मज्योतिः प्रविष्टम् । श्रीठाद्करस्य मनो विराडन्नह्यसमुद्रे निमन्न- 
भूमत् । सुमहतः समयस्यानन्वरं दक्षिणेश्वर चेकदा ईसाससीदप् 
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सयुदूभूतः। तदानीं तेन भक्ता - जिज्ञासिताः-ध्युष्माभिवाइविख- 
पुस्तकमधीतमेव । वदत) तत्र ईसामसीहरूपं कीटग् वणितम् ! अहन्तु 
अद्राक्षम्-तस्य नासिक्रा किञ्िन्निम्मा आसीत् । 

 # ष | क 

श्रीतमक्ृष्णदेवेन बौद्ध-जैन-सिक्ख-घरमाणामपि साधनमनुष्ठित- 
मित्यस्य किमपि प्रमाणं नोपरभ्यते। किन्तु भगवतस्तथागतस्य 
सम्बन्धे स॒ व्याज्हार--बुददेवकथा मया बहुशः समाकर्णिता । 
सोऽपि दश्ावतारेष्वेकः । अचलं निच्कियं बोधस्वरूपं च ब्रह्म । 
चुद्धियेदास्मिन् वोधस्वूपे विलीयते वदेव बहयज्ञानं सम्पाद्य मनुष्यो 
बुद्धो भवति । 

जैनधमंप्रचत्तकतीथेङ्करेपु सिक्खानामादिगुरौ नानकदेवे च 
तस्यासाधारणी श्रद्धा जासीत् । श्रीनानकदेवो विदेहजनकस्यावतार 

` आसीदिति श्रीराद्करोऽबचत् । तान् स्वानपि धमीनसौ भगवल्लाभाय 
सत्यमागौनमन्यत । तस्य प्रकोष्ठे विविधदेवदेवीनां चित्रैः सह महा- 
वीरस्य तीथङकरस्येका पाषाणमयी मूतिव्येराजत । 

‹-सवेऽपि धमः सव्यः: । यावन्ति मतानि ताबन्तः पन्थानः" । 
इयमेव सत्यवाणी सवेध्मसाधनेन तत्सिद्ध्या . च श्रीटाङ्करेण 
समधिगता । इयं वात्ता न केवलं बुद्धेविचारस्य वा कल्पनारूपा 
परन्तु तस्यानुभवसम्मूता । श्रीटाक्रुरस्यान्तःकरणतः सवधम समन्वय- 
रूपो यो महान् धर्मो जगति प्रचचार, तस्येव महत्त धममस्य प्रतीक 
श्रीसयामकरष्णस्वरूपमप । 

अन्विमेषु दिवसेषु कारीपुरस्योदयाने निवसता स्वीयं चित्रं विरोक्य 

मावस्थेन सता तेनोक्तम्- “अस्य मृत्तगरहे गृहे पूजा भविष्यति 1” 

तदीयाऽभयवाणीयमासोत् -“येषामिदमन्तिमं जन्म तैः स्वरत 

< मस्चारितोदारमते ) आगन्तव्यमेव' । अथात् एतदुदारधम 
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भावमाविताः सन्तो घे शीरामछृष्णमाश्रयन्ति; तेषां मुक्तिरवदय- 
स्भाविनी । 

४) % > 

उपनिषसुच्यते-““इंशछा वास्यमिदं सवं यल्किच जगत्यां जगत्" 

सवत्र सर्वभूतेष्वीश्वरानुभूतिः इयं कौटशी अवस्था एतर्साधारण- 
मानवगम्यं न भमवितुमहंति ! परन्तु श्रीसामकृष्णजोवने एतस्योपनिष- 
दराक्यस्य साथेकं रूपायणं दस्यते । 

बरह्मविषयकनिर्विकल्पसमाधिप्रसूृतं सावंधिकं ब्रह्यदशनं- सवौ 
त्मकतानुभूतिं च ब्रहमज्ञपुरुषः समाधिभत् वेदस्वरूपो जागत्तिकभूमा- 
वस्थानकारे व्यावहारिकक्षेत्रे वा कीटगमवेनानुभवति एतस्य वणेनं 
शाखेषु सवत्र उपटभ्यते-- ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मान 
सवंमेवाचिशरि यः बह्यज्ञपुरुषः सवंञ्यापित्रह्यणश्चेतन्य- 
स्वल्पस्य सवभूतेषु विद्यमानतां दृष्टा जीवरूपेणावभासितस्य 
एकांरिनास्मानं जीवजगद्हूपेण विवतिंतं छवांणस्य भगवतः यदा 
ताद्ार्म्यमेकत्वं वाचुभवत्ि तदा तस्य कीटस्ची अवस्था भवति--एतच्छी 

रामक्कष्णजीवनेऽनेकघट नामाध्यमेनारातः परिवुध्यते । 

( १) दक्षिणेश्वरस्य कालीमन्दिरो्यानं नवदूबीदरसमाच्छन्न- 
मासीत्) अपूबो सा शोभा! श्रीरामङ्कष्णदेवः एकदा तथ्रेव स्थित- 
स्तस्य दरयस्य सौन्दयेमयुभवन्नासीत् । तस्मिन्समयेऽकस्मार्कश्चित्पुरुष- 
स्वान्येव कमनीयदुवांकुराणि चरणतछाभ्यां मथ्नननिवागच्छत् । 
श्रीटाङ्कर एतदवखोक्य कामप्यसद्ययन्त्रणामन्वभवत् । परवर्तिकारे 
तामेव घटनामुल्लिस्य स॒ बारभक्तान्प्रत्यवोचत्- “वक्षस उपरि 
कस्यचित्पाद्प्रक्षेपणेयौद्सी यन्त्रणा भवति, तादृशी एव यन्त्रणा 
तस्मिन्समये मयानुभूता” इति । 

(२) दक्षिणेश्वर कारीमन्दिरस्य पुरतः चादनीसमाच्छादिते 
बृहद्धह स्थितः खन् एकदा भावाविष्टः श्रीटाङ्करः गगादसैनं वेना सीत् । 
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अस्मिन् समये दे नावौ घट संमते । केनापि कारणेन नाविकयोर्मध्ये 
बिवादः समुदभूत्। क्रमः स॒ विवादो हस्ताहस्तियुद्धे परिणतः । 
एको नाविकोऽन्यस्य प्रष्ठोपरि अतिती्रमाघावमकरोत् । एतेन 
श्रीठाङ्कर उच्चेश्वीत्कार कृत्वा अरोदीत् । तस्य तर्छातरक्रंदनं श्रुत्वा 
हृदयरामः कारीमन्द्रितः द्रुतमेव तत्रागत्य अपरयत् यच्छीठाङ्करस्य 
प्रषठदेकाः रोधपूर्णो रक्तवणेश्च जातः । तद्वखोक्य हृदयरामः अधीरी- 
भूयासकृत् प्रषटवान् “मातुर ! केन स्वं ताडितः ? ददेय, अहं तस्य 
सथुचितदण्डन्यवस्थां करिष्यामि?" इति 

श्रीरामच्रष्णस्तस्मिन्क्षणेऽपि भावस्य एवासीत् । अनन्तरं कथ- 
चित् प्रकृतिस्थो भूखा उक्तवान्--"“न फेनाघ्यदटं ताडितः । कञ्िन्ना- 
विकोऽन्यस्य प्रषटठोपरि वीत्राघातं छरतवान् ; एतेनेवाहं॑वेदनातुभव- 
भकरवम् । तस्येवाघातस्य विहं मम प्रष्ठो पयंजायत” । इति 

एतद्भुत्वा हृद्यरामः स्तम्भितः सम् विचारयामास--किमेतत् 
सम्मवम् ? परं श्रीरामछप्णपरमहं सप्र जाघातचिह्ृमवलयोक्य तस्य 
निरवधि विस्मयो ठयजायत | 

( ३ ) अन्यस्मिन् दिने-श्रीटाङ्करो भवतारिण्याः पूजार्थं काली- 
मन्दिरिस्योखाने बिल्त्रपत्रचयनासक्त आसौत् । द्वित्राणि विल्वपत्राणि 
त्रोटयित्वा सोऽन्वमवत् यत् सवमेव चेतन्यमयमिति । बिल्वपत्र 
चयनपरः सौऽवलखोकितवान् यत् वृक्षोऽपि बिह्वपत्रघोटनफटखवर्पं , 
तीत्रवेदनामयुभवति । अतोऽधिकपक्रत्रोरनात्स विरतोऽभूत् । 

श्रीरामकृष्णजीवने आव्रह्स्तम्बपयेन्ता सवंखण्डत्रह्मानुमूति- 
विषयक्रा अनेका घटना दृदयन्ते । “यस्तु सवाणि भूतानि आत्मन्ये- 
वादुपशयति । सवेभूतेषु चात्मानं ततो नं विजुगुप्सते ।” इति श्रति- 
वाक्यं श्रीरामङ्ृष्णजीवने मूतेमिवाभवत् । | 

ऋर्वेदे ररयते-“सदखशीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहखपात्। स 
भूमि विश्वतो बृ्वा अत्यतिष्ठदशांयुख्म्” । सख विरार् पुरुषो न केव 
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विश्वव्रह्मांडं परिव्याप्याबतिष्ठते, जपि तु तद्रहिरपि अतितिष्ठति 
मायावक्षेन श्रमदृष्टियुक्तो मानवो नामरूपाभ्यां विद्ाषितं कृत्वा 
जगदिदं यद्धावेन परयति, वस्तुतः तत् जगतो वास्तविकं स्वरूपं न 
भवति । , : 

“सवं ब्रह्ममयं जगत्" मेघनिर्मुक्ताकासे प्रकाशमानः सहख- 
रदिमरिव मायायुक्तमानवस्य हृदयाकाशे सखाभिन्नं बह्म “एकमेवा- 
द्ितीयं, नेह नानाति किंचन? खूपेण प्रतिभातं भवति । एषा समाध्यव- 
स्थुभूतिः । व्युस्थानावस्थायां स ॒ब्रह्मद्र्ी यत्र छुत्रापि ट्क्ष 
करोति, तच्र सवं छृष्णमयम् इत्यवस्थायाम् निवासं करोति । तदा “सर्वं 
खल्विदं बह्म" इति श्रु्तिवाक्यस्य साथेकानुभूतिजीयते, तस्मिन् क्षणे 
तदशेने ब्रह्मातिरिक्तं न किमप्यन्यद्रतते । तदूब्रह्यैव जीवजगच्वतुदेश- 
सुबनेषु आतपरोतं परिष्याप्तम् । 

“पादोऽस्य विश्वा मूतानि चिपादस्यामतं दिवि एतादशोऽनु- 
भवो जायते 

श्रीरामकृष्णजीवने विश्वात्मकताविकासानुभूतिर्निरुपमा । वस्तुतः 
समाध्युत्थानानन्तरं सहजावस्थायामपि सवेभूतेष्वात्मानसेव तादा- 
त्म्यरूपेण पयतः तस्य हृदये जीवमात्रे सावेत्रिकरम्णः तथा सहानु- 
भूतेरुदयोऽजायत । एतच प्रेम केवलं मनुष्यमात्रे सीमाबद्धं नाघीत्। 

अक {0 सो (कको 
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श्रौठाङ्घरस्य मास्तषट्क्रं यावत् निर्विकल्पाबस्थायां स्थितेरनन्तर 
“भावमुखः-दश्ायां मनसो व्युट्थानतासम्पादनेन महाराक्तिसमी- 
हयाऽसौ कठिनैरदररोगेराक्रान्तः। तस्परिणामेन तदीयं शरीरं कङ्काट- 
माच्रावरिष्टममवत्। बानामहाश्चयस्य शीणं शरीरमवटखोक्य मथुर- 
महोदयो विशिष्टां चिन्तामापेदे । बषौकारः सन्निधत्ते । वषोकाछिक- 
गंगाज्ख्सेवनेन तदीय उद्ररोगो वर्धिष्यते, इत्यवधायें मथुर- 
महोदयस्तं किञ्चित्कालकृते कामारपुङ्करपुरे प्रेषयितुं निश्चयमकार्षीत् । 

`तत्र “रशिबपरिवारोऽयम्” इत्यवगत्य मथुरमहोदयपन्नौ जगदम्बा- 
दासी स्वयमेव वत्तिकां यावत् सर्वाणि वस्तूनि संगृदीतवती । 

 श्रीरामङ्ृष्णदेवः कामारपुकुरं जगाम । हदयरामो भेरवी च 
साधेमव जग्मतुः । प्रायः सप्रहायनेभ्यः समनन्तरं श्रीटाङ्करं स्वमध्यस्थ- 
माखोक्य आत्मीयस्वजनानां भामवांसिनां च मनांसि महत्यानन्द्- 
सागरे निमग्नानि । नववधूमानेतु जयरामवाटीस्थाने कथित्सन्वेशष- 
वाहकः प्रहितः । श्रीसारदादेवी सानन्दं कामारपुङ्कुरे समाययौ 
वस्तुतस्तस्या इदमेव प्रथमं घ्ामिदशेनमासीत् । 

इतो बहुवषभ्यो देवी सारदा स्वामिनं न व्यलोकयत् । सप्र- 
वा्षिक्यामवस्थायां तस्या द्विरागमनममूत् ; तदानीं श्रीरामक्ृष्णदेवो 
जयरामवाटीग्रामे गतवानासीत् । तदानीन्तनीययाऽस्फटस्मृत्या तस्वा 
मनसि एतावानेव भावो जागर्ति स्म यदियं गहस्यैककोणे निरीना 
बभूव ! तामन्विष्य भागिनेयो हृदयरामो बहुभिः कमलपु्पैस्तस्या- 
रणयोः समचोमकाषीत्। ततस्तया शरीटाङ्कुरस्य चरणौ धावयित्वा 
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स्वकीयेः सिरोरुदहैः संप्रोञ्डछथ व्यजनवातञ्चके ! इदमवलोक्य सवाँ 
अपि प्रतिवेरिन्यो जसः । श्रौसारदादेवी श्रीराम्ृष्णदेवस्य पां 
दण्डायमाना स्वकीयाभ्यां ठघुभ्यां हस्ताभ्यां व्यजनं चाङ्यति' एतत् 
दर्यं मावुकट्टदयेषु महदटुप्ररणा-हिल्लोकमुस्पादयामास । 

जयरामवाय्यां निवसन्ती श्रीसारदादेवी एतावद्भिर्वषैः श्रीराम- 
कृष्णसम्बन्धे बहुविधं वृत्तान्तमश्रणोत् । किन्तु कामारपुङ्करमागताया- 
स्तस्या मानक्षिका निखिला अपि सन्देहमेघाः क्षणात् उयदम्पन् › तत्कण- 

दरोऽपि निरस्तोऽमूत् । स तु सवंभावेन स्नेहमयो ममतामयश्च 
वर्तते । स्वल्पैरहोभिरेव श्रीसारदादेन्या सम्पूर्णोऽपि तदीयसेवा- 
भारः स्वश्सयोग हीतः । श्रीटाक्कुरोऽपि स्नेहेन समतया च समीप- 
भुपस्थाय पल्लीमधिकमाचकषे । सस्नेहं सवमपि कायं तामशिष्चयत् । 
दीपवर्तिश्ा कथं स्थापनीयेत्यपि रशिक्षयामासर। तस्य प्रेममयेन 
व्यवहारेण प्रबखयाऽऽत्मीयतया च सा वरंवदा बभूव | समय 
व्यवधानं च त्तयोः सामीप्यं न व्यनारायत् । चिरकार्तः सम्मिलित- 
प्ाणावुमौ, एकस्येव पदार्थस्य दौ मागौ इव अददयेताम् । श्रीठाङ्करो 
नानाविधमीश्रीयग्रसङ्गमश्रावयत्। श्रीसारददेवी च तन्मय- 
भवन सवं दाध्राच । मावावशकारे सा खविष्मयं तं व्यलोकयत् । 

तयोः पारस्परिकीम्. एतां घनिष्ठतां भेरवी ब्राह्मणी नेव साघुदृशा- 
ऽपरयत् । तस्या भयमभवद् यत् तदीयः शिष्य आद्शंच्युतः सम्भवेत् । 
सा श्रीठाक्रुरं पल्लीतः प्रथक् स्थापयितुमनेकुविधं भरयल्नमकरीत् । किन्तु 
श्रीठाङ्करः स्वक्तेव्यसाधनेऽटरूतां भेजे । एतेन ब्रा्णी मनस्येव 
भरतिहता बभूव । यद् श्रीटाङ्करोऽद्रेतसाधनायां प्रदत्त आसीत् तद्ापीयं 
तत्साघनातस्तं न्यषधीत् । देवादिष्टः श्रीटाङरो बाह्ण्या अदेयं 
नाज्गीचकार । भैरव्या निर्णीतमासीद् यत् श्रीटोङ्करे दिव्यचेतनाया 
दिव्यराक्तश्च कारणभूता ममैव छपा वत्तत इति । साऽकथयत्- 
“मयेव तुभ्यं दिव्यदृष्टिः प्रदत्ताः । श्रीराङ्करो मन्दं मन्दं विहस्य 
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सर्वमण्रणोत , व्राहण्याः समधिकसेवाथं स्वपनो मादिराच, तां प्रसाद्- 
-चितु स्वयमपि बहूुविधमचेष्टत । 

ब्राह्मण्याः प्रवधेमानटप्तव्यवहारेण गृहस्थिताः स्वां अपि खयः 
क्षब्धा अभूवन् । प्रतिवेशिस्यो भैरवीसमीपमागन्तुं नेच्छन्ति । 

-तस्याः कोधोऽ्ङ्कारश्वेतावान् वघरधे यदेकदा कामप्येकां साधारणीं घटना- 
माभित्य हृदयरमेण साकं महाम् विवादः सञ्ुपस्थितः। एतेन 
सवेदुःखमन्वमूयत । प्रशांतक्रोधा ब्राह्मणी स्वाभ्यन्तरं पयन्ती विवादे 
त्र स्वदोषमेवान्वभयत्। सन्तप्रमानसा सा श्रीराङ्करतः क्षमां 
याचमाना कारीधामनि समागच्छत् । 

सवेभथमं बाह्मण्येव श्रीरासद्ष्णदेवाभ्यन्तरे परमारमशक्तिविकास- 
सवरोक्य तमवतारचिशोषं घोषयन्ती बहूवषंपयन्तं तेनेव साकं तस्थौ । 
परमन्ते गुरत्वाऽभिमानस्तस्या निमंखं रष्िमाच्छादयत् | 

५, > € 

कासार पुङ्करस्य स्वास्थ्यप्रदजख्वायुना भ्राम्यवाताबरणेन च कति- 
भिश्चन मासेरेव श्रीठाङ्करः स्वस्थोऽभवत् । तस्यांगेषु स्वास्थ्यप्रकाशो 
दृष्टिगोचरतामापद्यत । तस्य सुखादीश्वरीयकथामाक्णंयितुं श्राम- 
वासिनां संमदं: सखथुपतिष्ठते स्म । तदीयमीग्वरीयभावावेरामवटोक्य 
भयभीता भूत्वा ते प्रामवासिनोऽवाधारयन् यत् मृतोऽयमिति । बाल्य- 
सङ्धिभिः सह सरसानाखापान् क्रुवेन् स॒ एतादटरीः कथाः श्रावयति, 
याः समाकण्यं विहसतां शखीपुरषाणाञुदरे व्यथा समुदपद्यत । तदानीं 
तमवखोक्य सवे रेवं प्रतीयते यत् साधारणोऽयं मानवः । 

मापुखं स्वभ्रामे शिवहरे समानेतुं हृदयरामस्य बरीयसी बासना- 
ऽऽसीत्। श्रीटङ्करः शिविकामारद्य हृद्यरामेण सह् शिवहर- 
मगच्छत । बहूदरं यावद् विस्वे युवो भागे विचरतस्तस्य मनसि 

-विराट् चेतन्यस्य स्पू्तिरभवत्। परिसरे वषौकाछिकं सङिकमवरोक्य 
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स भावस्थो बभूव । स ठयाहरतृ-“वषांसङ्खिन यथा धरित्री संप्रक्ता 
तथेव जीवजगत् चेतन्याप्ठतं वन्तंते 1 इति 

शरीरामकृष्णदेवमानसं स्वभावत एवोष्वंगामि । अत “इदं भोक्तञ्य- 
भिदं खादितव्यम्” इति मनः शमयन् सहजदस्ायां नीचैरानयति 
स्म । कामारपुङ्करे समागव्य प्रातरेव समादिरत्-“अदेदं वस्तु 
पाचनीयम् 1 एकस्मिन् दिने पंचफोडननामघेयं सुगन्धिकरणद्रव्यं 
नासीत् । लक्ष्मीमाता श्रीठाङ्करभ्रात् रामेश्वरस्य पली व्याजदार- 
नास्ति चेत् न भवतुः तद्द्रव्यं विनैव कायं चङिभ्यति" । श्रुत्वेदं 

श्रीटाङ्करो जगाद-“कथमेतत् , यदि तन्नास्ति, तदे$न पणेन तदानय ¢ 
यस्मिन् यस्य वस्तुन आवदयकतवं तद्विना कथं कायं सेत्स्यति ? तव 
सुस्वायवस्तुसंयुक्त चाकं भोक्तमेवाहं दश्चिणश्चरादत्र समायातः; 
तदेव त्वं परिव्यक्तमिच्छसि ।” लक्ष्मीमाता बीडयाऽभिभूता । त्रित- 
मेव द्रव्यं तदानाययामास । इत्थं षिविधः प्रकारस्तेन जद्यावगाहि 
स्वकोयं मनः सांसारिकिभावेषु बखादानीतम् । 

सम्भवतः सप्तमासान् नानामावैः कामारपुङ्करे यापयित्वा श्री- 
ठाङ्करः पुनदक्षिणेश्चरमाययौ । १२७४ वंगीयदहायनस्य ( १८६५७ ई° 
अग्रहायणमासस्येयं वात । 

५" नै 1 

इतो मथुरमहोदयः सपन्नीको मभ्यभारतपुण्यतीर्येषु यात्रायाः 
आयोजनमनुष्ठितवान् । दक्षिणेश्वरं समागतं श्रीटाङ्करमपि तीर्थयात्रायां 
नतु महान्तमागरहं सपन्नीकोऽसौ व्यधात् । सोऽपि सहमतो बभूव । 
परन्तु हृदयरामणापि गन्तव्यमिति निर्णीतम् । 

ततः शु भसुहूतमवलोक्य ईसवीय १८६८ हायनस्य जनवरीमासीय~ 
सप्तविशयां तारिकायाम् {( वंगीयस्य १२७४ वर्षीयस्य माघमासीय- 
मध्यमागे ) शताधिकमानवेः साकं श्रीठाङ्करं गृहीत्वा मथुरमहोदय- 
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सतीर्थाटनाय प्रतस्थे । श्या्िभिः  प्रथमगन्व्यस्थानं देवगृहं ( देवधर ). 
निर्णीतम् !**“ सर्वे मामस्येकस्य मार्गमाश्रयन्तो जग्मुः । निधेनम्राम- 
वासिनां दुर्दशां दष्टा श्रीटाङ्घरस्य दृदयं करणाद्र॑मभूत् । तेन मथुर- 
महोदयः प्रोक्तः--“शत्वमपि मातुदेंब्याः कायेवाहकः, एतेभ्यो निधेन- 
ग्रामीणेभ्यः शिरस्सु दानाय तेखम्;, एकमेकं धौतवश्म् , दि नस्यंकस्य 
कृते पयाोप्रं भोजनं च प्रदीयताम् । पूवं तु मथुरमहोदय एकं विघ्रमिम- 
मवाधारयत् पुनः प्रोबाच--“भगवन् ! तोधष्वनेकप्रकारा व्यया 
क्रियन्ते| इमे च बहवः सन्ति ! सवषां भोजनादिद्ानेन धनरादिस्यं 
स्यात् 1 

दरिद्रनारायणदुःखैः श्रीठाङ्करस्य नयने सजरे संवृत्ते । तदीयं 
हृदयमपू्वया करुणया समाक्रंतम् । स॒ चोवाच-“गच्छ स्वम् । 
स्वया सह नाहं काकीं गमिष्यामि, साम्प्रतमहमतेषां पाशं निव- 
स्यामि । एतेषां रक्षकः कोऽपि नास्ति, एतान् विहाय नाहं इ्ापि 
गमिष्यामि ।> इदुक्त्वा मथुरमहोदयं द्िस्वा निधेनेषु गत्वा समुप- 
विवेश । विवशो भूत्वा मथरुरमदहोदयस्तदिच्छामनुसत्येव सवां 
व्यवस्थामकरोत् । बुभुक्षितानामाननेषु प्रसन्नतामवलोक्यास।वम्रेऽसरत् । 

श्रीकारीपुरीमागत्य मावाविष्टः श्रीठाङ्कुरः छचणेमण्डितां 
ज्योतिमेयीं कार्षीमपरयत्। बहुभियुगेः साध्रुभक्तानां हादिको मक्ति- 
भावो धनीभूतो हेममयभावप्रवादहेण रिवनगयामत्र ओतश्रोतरूपेणः 
सवे त्रैव परिव्याप्रोऽवखोकितः । श्रीटाङ्कुरस्य मनसि हिवपुयाो एतावान् 
गम्भीरः प्रभावो न्यपतद् येन शौचादिष्रारया स्थानमिदमपविन्नीकत्त 
नास्य भरवरृत्तिरभूत् । अतः शिविकामारह्य असिनद्या : परं पारमासायं 
रौ चादिभ्यो निवत्तेते स्म । 

थुरमहोदयः केदारघट्रस्य सन्निधाने भवनद्यं भाटकेन गृहीतः 

वानासीत । पूजादानादौ स हि युक्तहस्तोऽभवत् । तस्य वहिगेमनकालं 
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अनेके रक्षापुरुषा अग्रतः प्रष्ठतश्च राजतच्छन्रदण्डादिकूमादाय 
चलन्तोऽदरयन्त । कश्चिद् रज्ेवासौ शोभते स्म । 

कादयां निवसता श्रीरामक्ष्णदेवन प्रतिदिनं श्रीविश्वनाथदश्चनां 
गम्यते स्म ¦ . तत्र गत्वेवासौ भावस्थो भूत्वा स्वस्याभ्यन्तरे श्रीविश्व- 
नाथस्य अ्योतिमयं प्रकाशमपदयत ' श्रीकेदारमनच्दिरे तस्यायं भावो 
नितरां ववृधे । 

काशीप्रसंगे श्रीराङ्करेण प्रोक्तम्-"“मणिकर्णिकावट्ूसामीप्यमासाद्या- 
स्माकं नोकाऽतिष्ठत् । सहसैव तत्न रिवदरोनं जातम् । नोकास्थित 
एवाहं `समाधिस्थोऽभवम्। नाविकैषदयरामो . बोधितो--“गृहाण- 
गृहाण, अन्यथाऽयं पतिष्यति । सया टृष्टम्- सम्पूण॑मेव जगत् स्वान्त- 
रस्थं विधाय शिवोऽस्मिन्नेव मणिकर्णिकाघट्रे स्थितः । ततः करमर 
स ॒धावन्मत्समीपमागच्छति । पूवे तु दुरादेवावखोकितः। ततोऽसौ 
समीपमागत्य ममाभ्यन्तरे समाविवेश्च" । | 

वाराणस्यां तदौयान्यदद्नानां विष्रेतिः `"छीराप्रसङ्ग' पुस्त 
प्राप्यते-““ृष्टम्, पिङ्गखवणेजटाजटधारी स एव श्ेतदीघंकायपुरूषो 
गम्भीरं पादविक्षेपं कुवेन् इमरानस्थितां 'प्रव्येकचितामुप्डौकमान 
सवानेव देहिनो यल्नपूवकमुस्थाप्य तेषां कणेषु तारकव्रह्ममन््रसुप- 
दशति, सवराक्तिमयो स्वयं . जगद्म्बा महाकालिकास्वद्पं विभ्राणा 
प्राणिपाश्ं चितोपरि ससुपविदय स्थूलसुक्ष्मकारणादिसवेप्रकारजीव- 
संस्कारबन्धनानि स्वहस्तेन विनाद्य निवोणद्रारमुद्घास्य च स्वीय- 
परमधामाभिमुखं प्रस्थापयति ।# 

कारयां सहसा श्रीटङ्करेण भैरवी ब्रह्यणीदष्टा। सा चतुःषष्टि 

% कारीखण्डे लिखितं यत्--काश्यां मृद्युगताय जीवाय श्रीविश्वनाथो मुक्ति 

प्रयच्छति, परन्तु केन रूपेणेति तस्य कोऽपि विस्तरत उल्टेखो नोपलभ्यते | 
-भीराङ्कस्द शनेन वार्तेयं सुस्पष्टा । 
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योगिनीस्थाने मोक्षदानामधारिण्या एकस्या = भक्तिमस्याः खियः- 
सन्निधाने निवसति स्म । श्रीटाङ्करो बहुवारं तस्या निवासस्थानेऽगमत् । 
ततश्च ब्राह्मणी तेनेव साक्छं दृन्दावनमगच्छत् । 

भरीराङ्करस्तेखङ्गस्वाभिनं विखोक्य नितरां प्रासीदत् । तेनोक्तम् 
“साश्चाद् विग्नाथस्तस्य शरीरे प्रविष्टः प्रकाडाते | तस्यावासेन कासीं 
नितरां श॒श॒भे। ज्ञानस्योचदशामसौ समधिगतवान् । श्रीटाङुरस्तेलङ्ग- 
सामिनं मोजयितुं पायसं निमय नीतवान्! तं दशयित्वा हृदयरामः 
प्रोक्तः -“इयमेव सत्था परमहंसावस्था? । 

पञ्च सप्र वा दिनानि यावत् कारयां स्थितेरनन्वरं श्रीठाङ्करो मथुर- 
महोदयेन साकं प्रयागं प्रस्थितवान् । प्रयागे तदीयदश्चनादीनां घटना 

विराषस्योल्छेखी नावाप्यते । पुनरेकपक्षं यावत् कारीनिवासस्यानन्तरं 
सवे वृन्दावनं प्रतस्थिरे । तत्रव्यद्द्येनादिसम्बन्धे श्रीठाक्करेण प्रोक्तम्- 

- “मथुराया धवधट्र समुपस्थितेन समयाऽदरयत यद् वसुदेवः श्रीकृष्णं 
क्रोडे गृहीत्वेव यमुनायाः पारं प्रयाति (-*"गोवधेनद्शनकारे राधा- 
कुण्डमागे इयामङ्कण्डमायाति । गोवधंनदश्ेनसमकार्मबाहं विरो 
ऽभमवम् ! धावन. गोवधेनोपरि गत्वा स्थितः । व्रजवासिनो मामः 
वातारयन् । बकिविहारिणमवलोक्येव भावाविष्टोऽहं तं प्रदरीतु- 
मधावम् ।`- बृन्दावने मया भिनज्ुकत्रतमङ्कक्ृतम् । तन्मयो पक्षमेकं 
पाकितम् । ̀ काटीयद्मनधट्मवटोक्येवाहं विहटतामुपेतः ." ˆ. 

श्रीठाङ्करस्य वंदावनस्थानादिदशेनसम्बन्धे हृदयरमेण यत्. 
किचिच्चिर्दिष्टम् तन् किरु आख्मबाजास्मटस्थितम्य श्रीराम- 
कृष्णानन्दमहाराजस्य २६।१०।६४ तारिकायां बावृराममहाराजनाम्ना 
छिखितं पत्रमनुसप्येवंविधमस्ते--“श्रीश्रीगुरुदेवेन मथुरामवतीयं 
सवे्रथमं ध्रवघट्ूप्रभृतेददोनमनुष्ठितम् । ततश्च स ब्रन्दावनध'मनि 
समागत्य श्रीगोविन्दमन्दिरिनिकटवत्तिनि भवने चैकत्र समतिष्ठत । 
संगे तस्य मथुरमहोदयहदयरामप्र्तय आसन् । बृन्दावने तस्य 
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प्रायो .नित्यमेव भावावेशोऽमवत् । ̀ पदमेकमपि गन्तु न शदाक् । 
-रिविकायामेवासौ नोयते स्म। तस्याः शिविकायाः द्वारमपिहि 
मभवत् । दशनं कवंन्नगच्छत् । यदेव भावेऽधीरो भू्वा शिविकात 
,पतनिव मवति, तदेव अटिति हृदयरामस्तं निरुणद्धि । हृद्यरास 
रिविकायाः पाशं गरहोत्वा प्रचचार । एवं हृदयरामेणं साकं गत्वा 
राघा्ुण्डस्य इयामङ्कुण्डस्य च तेन दशोनं कृतम् । एतदरोनकाठे 
मथुरमहोदयः संगे नासीत् ।*--मथुरमहोदयेन श्रायः साधंरातसुद्राणां 
चतुराणक्यो द्रयाणक्यश्च वितरणाथं . हृदयरामस्य हस्ते समर्पिता 
अभूवन् । श्रीठाक्कुरेण वेष्णवसाध्ुभ्यो दानं प्रदातुं हृदयरामः समादिष्ट 
आसीत् । ततश्चायं गोचधनदङनाथं जगाम । तत्र गत्वा नग्नो 

भूर्वाऽसौ गिरिशिखरमारूढवान् । तीथपुरोहितेः सयन्नमसौ नी 
रवतारितः। 

7ङ्घामाता तमवरोक्य पयंचिनोत् । श्रीठाङ्कुरस्तस्याः सश्चिधोौ - 
षट् सप्र वा दिनानि न्यवसत्“*। हृदयरामो मथुरमहोदयस्यानुरोघेन 
श्रीठाक्कुप्मनिच्छन्त्यामपि गंगामातरि निघुवनात् सामनिनाय। 
वृन्दावने तेन भिक्षुकत्रतं जगृहे । अनन्तरमेतद् विषये छिखिष्यते"* | 

# अनन्तरमेकस्मिन् पते शशी महाराजः प्रेमानन्दस्वामिनमल्खित्- 

“म्रातः बावूशम ! भीटाकरो राधाङ्ुण्डसमीपवर्तिनः चतुरानाम्रस्ती्थ॑पुरोदहिवात् 
मिक्षकनर्तं ग्रहीतवान् । चन्दावनदशनकाठे तस्य॒ हस्तयोरेकाऽपरिपक्षवंशस्य 
यष्टिका सदा तिष्ठति स्म | यदा हदयेन साऽपाहियत तदासौ अतीवकातसे 
ऽभवत् 1 यावदसी तां पुननांसादयत्, तावत् न शान्तिमध्यगच्छुत् । बृन्दावने 
स एकं पदमपि गन्तुं न प्रबभूव । शिविकायां स्थित एव यमुनायां न्यमजत् }» 
श्रीडृन्दावननिवाससमये श्रीशमङृष्णः शरीङ्ष्णस्य विचारे ध्याने चैतावान् 
निमय आसीत् यत्स्वात्मानं स श्रीकृष्णमेवामन्यतत । अत एव बालगोपार इव 
-स निरन्तरं हस्तेऽपक्छवंशदण्डं धारथिदुमैच्छत् । 
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वृन्दावने श्रीटाङ्करस्य गङ्गामातुश्च भिढनमेकमभूतपूवेमा सीत् । 
गङ्गामाता निधुवने तिष्ठति, उच्चकोटि साधिका चासीत् । यदा कदा 
तस्या भावबेरोऽपि जायते स्म । तस्या भावं द्रष्टुं जनानां संमद् 
-उपस्थितोऽमवत् । भावाविष्टव सा श्रीटाङ्करमवलोक्य पयाचनोत्। 
-साऽवदत्- “इयं साक्षात् श्रीराश्वकेव देहं धारयन्ती समागता” । 
सा क्रतं दुखारीनाम्ना समाह्वयति) कस्याप्यपरिचितपुरुषस्य 
दुखारीनामत जह्वानम् ! गंगामाता मावनेवाभ्यां परयति स्म } मधुर 
भावसाधनकार श्रीराधिका ठाङ्करस्यांगेषु समागता बभूव । तत 
प्रथ्प्येव खा श्रीटाङ्घराम्यन्तरे न्यवसत् । अत एव गंगामाता श्रीडाङ्कुरं 
रःधिकारूपेण ददश । श्रीटाङ्करोऽपि गंगामातसमासाद् भावाविष्ट एव 
तस्थौ । अत्यधिकस्यानन्दस्यावेङतोऽसौ दक्षिणेश्वरमपि व्यस्मरत् । 
तदानीमेव मथुरमहोदयस्य क रीपरत्यावन्तंनसमयः समायातः । 
गंगासावा कथसपि स्वीयां दुखारी प्रस्थापयतु' परित्यक्त्'वा न राक्तोति । 

श्रीराक्रस्येकं हस्तं ग्रहीस्वा हृदयराम आकषति, अपरं च गंगामाता । 
तदानीमेव काठे श्रीटा्कुरस्य मनस्याय।तं यत्-“दक्षिणश्वरस्य मन्दिरे 

मम जन्मदात्री माता एकाकिनी तिष्ठत्ति। इद् मवधायासौ वृन्दावने न 
समधिकं तस्थो । 

पक्षमेकं बृन्दावन उपित्वा पुनः -सवं काशीमागतवन्तः । श्रीटाङ्कर- 
स्याज्ञया सथुरमहोदयः कायां कल्पत्तरु'रभवत् । ब्राह्मणेभ्यो दरिद्रे 
भ्यश्च मुक्तहस्तेन तेन बहुदानं प्रदत्तम् । कथिद्पि याचको विमुखो 
नाभूत् । शरिञ्िद् प्रहीतुसतुरुद्धः श्रीठाङ्खरः प्रत्युवाच" यदि प्रेम्णां 

` किमपि दातुमिच्छसि, तद्कं कमण्डलुं देहि ।* ` श्रुस्वेतत् मधुर 
महोदयस्य नेत्रे मजर संव॒त्तं । । 

एकमेवाद्वितीयम् इति भवे प्रतिष्ठितस्य श्रीरामदरष्णदेवस्य 
` तीथोन्तरगमनेन # प्रयोजनम् ? स्वयमेवासौ स वेदीथस्वहूपो वतेते । 
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सवं देवा देव्यश्च तेनैव साकं तिष्ठन्ति । एतस्मिन्विषये श्रीमन्मदा- 
भारते ट रयते :- 

--“तत्रोपजग्मुखुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः, 
प्रायेण तीथीभिगमापदरः स्वयं हि तीथीनि पुनन्ति सन्तः ।” तथा च-- 
“"मवादधा भागवतास्तीथभूताः स्वयं विभाः तीथीङ्कबन्ति तीथानि 
स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥> इति शाश्सिद्धान्तो याथातथ्येन प्रमाणितो 

भवति । श्रीरामक्ृष्णदेवस्य जीवनमवखोक्य तीर्थस्य वास्तविकं 
सहारम्यमवगन्तु भमाणान्तवरावहइयकत्वं नास्ति । 

श्रीठाक्कुरो गयाधाभ्नि गन्तु" नैच्छदतो मथुरमहोदयो गयागमनं 
विनैव कचिकृत्तां पराववृते । मासचतुष्टयं तीथंभ्रमणानन्तरं १२५५ 
बंगाब्दस्य ( ८६८ ई० } उ्येष्ठमास्तस्य मध्यभागे पुनदंक्षिगेश्वर- 
माज्ञगाम । श्रीराङ्करः पंचवस्याश्चतुदिंश्च बृन्दावनस्य रजांसि न्यपात- 
यत् । किंचिद् रजस्तेन निजसाधनङ्टीरस्य मध्यभागे निखातम् । 

“अद्यप्रमृति स्थानर्भिद्ं वृन्दाचनमिव देवभूभिव्वं प्रपन्नम् ̂  इति 
सानन्दं तेन प्रतिपादितम् । तदानीमेव कारे सथुरमहादयेन बहून् 
वैष्णवगोस्वामिभक्तानामनत्य पंचबटयां विराट महोत्सव अयो 
जितः। विपुलां दक्षिणां भोजनं च समधिगच्छन्तस्ते सवं मथुर- 
महोदयाय तीथंयात्रासुफरूमद्चीवौदांश्च प्रयच्छन्तो जग्मुः । 

र \) + 

५२७५ वगाब्दीये , ‹८६८ ई० ) शारदीयनवरात्रे शरीठा्घरं 
गृहमानीय दुर्गारसवं सम्भावयितुः हृद् यरामस्य मनखि महती समीहा 
समुदपद्यत । तदेव मथुरमहादयस्य जानबाजारस्थि्तनवासस्थाने 
दर्गोस्छवः सम्पादनीय आसीत् । मथुरमहोद्यः स्वब बाम हाराय 
कथमपि परित्यक्त नैच्छत् श्रीराछ्ुरस्य स्वगृहानयनेऽसामथ्यात् हृदय- 
रामस्य मनसि घुमहानाघातो जातः । तं दुःखितमवलोक्य श्रीटाङ्घुरः 
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प्रोवाच-- “त्वं कथं खियते ? अहं सूक्ष्मश्रीरेण नित्यमेव तवं 
पूजायां सम्मिकितो भविष्यामि । अन्यः कथित्त् मां न द्रक्ष्यति, 
परन्तु त्वमवदयमेवारोकयिष्यसि । एतदेव संबृचम्। सप्रमीषिहित- 
पूजां समाप्य नीराजनसमये हृदयरामेण विखोक्ितं यत् श्रीटाङ्करो 
ज्योतिमेयदेहधारी भावस्थो भवन् प्रतिमायाः पाश्धं तिष्ठतीति) 
अनन्तरं हृ्यरामेण कथितम्---प्रतिदिनं सम्प्रति सन्ध्याकालिक- 
पूजावसरे च देवीप्रत्तिमासन्निधौ दिव्यदेहधारिणं मातुखमपदयम् ।2 
दक्षिणेश्वरमागत्य हृद्यरामेण यदू प्रतिदिनं श्रीटाङ्करस्य ददोनवृत्तान्तो 
निवेदितस्तदा तेन प्रोक्तम--“नीराजनसमये सन्ध्याकालिकपूजावसरे 
च मयतद्नुभूतं यदहं व्योतिमंयदिव्यङरीरेण तव॒ चण्डीमण्डपे 
समुपस्थिताऽस्मीति | 

श्रीरामक्रष्णस्य जीवने देवत्वमानवत्वयोः सम्मिश्रणं वस्तुतोऽखोकिकं 
` सवसमाधुयमयं च । एकतस्तत्राद्युचत्रदह्यातुभू तित्रह्यटष्टिश्चावियतः तथव 
परतः साधारणमनुष्यवदसो सुखदुःखाभ्यामप्यभिभूयते स्म । अन्य- 
दायघ्ुखदुःखाभ्यां तस्याविच्किन्नमावसम्बन्ध इवासीत् । दशाघये- 
ऽप्यसौ सहज भावतो विचचार । एकच क्षणे स जीवज्ञगत उपरि स्थिते 
परमतत्त्वेऽवस्थितो दृरयते, परमपरत्र क्षणे च पुत्रसोकसन्तप्रमुष्यञ्घते 
समवेदनपूर्णो भूसा अश्रणि विमुञ्चन् परिलक्ष्यते । 

श्रीठाङकराग्रजरामकुमारस्यात्मजः सूतिकागृहं एव मात्हीनो 
जातः । रामाक्षय इति तदीयमभिधानम् । वयष्थो भूत्वाऽसौ हि दक्षि- 
णेश्वरे विष्णमन्द्रस्य पूजकोऽभमवत्। तदीयां भक्तिं तन्मयतां च 
विखोक्य स्वं मुग्धा आसन् । अवतः श्रीटाङ्करोऽपि तस्सिन् नितरा 
प्रासीदत् । रामाक्षयं वषत्रयावस्थां य!वद्सौ स्वक्रोडे एवाक्रीड़यत् ! 
स एव खुदिरासङ्करस्य गोरवचिद्वमासीत्। तस्य निष्ठा, भावुकता 
भक्तिश्चादुपमा अभूवन् । एकरविंशतिवषेदेशीयोऽसौ विवाहानन्तरं खसुर- 
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पुरे भयावयेगेण समाक्रान्वो बभूव । किञ्चितस्वस्थो भूत्वा दक्षिणेश्वरं 
भत्यगच्छत् । सम्प्रति क्रिचित् स्वास्थ्यं सबरुत्वमधिगत एवासौ पुनञ्वैरेण 
समाक्रान्तः । डाक्टर: प्रोबाच-“साधारणोऽयं ज्वरस्त्वं त्वरितमेव 
नैरुञ्यमवाप्स्यसि ।” दिनचतुष्टयं यावद् ञ्वरो न न्यवत्तेत । श्रीराङ्करो 
टद हदयमेकान्ते नीखा भरोवाच--“डाक्टरेण न परिचीयते । क्षयो 
विाराक्रान्तः। कमपि साधो्यासं चिश्षित्सकमानीय चिकिसा कारय, 
परन्तु निराशो भव । बारकोऽयं न जीविष्यति ।” 

्रत्वेदं हृद्यरामोऽवादीत् “हन्त॒ मातुख ! किमेवं तरवीषि १ श्री- 
ठाकर इद नरत्-- “किमहं स्वेच्छया कथयामि ? जगन्माता यदेव मां 
व्याहारयत्ति, समीहामन्तरेणापि तदेवाहं वच्मि । किमवधारयसि, 
अक्षथमृस्युमेमाऽभिप्रेतः १ 

अ्षयस्यान्तिम समयः सन्निधत्ते । श्रीटाङ्करस्तस्य दाय्यायाः सविषे 
गत्वा प्रोक्तवान्-“अक्षय ! उच्चारय--शंगा, नारायण, ओम् . 
रामः इति 1” वारत्रयमुच्चारणेनेव अक्षयस्यात्मा अक्षयधाम प्रतस्थे । 
हृयरामो रुदन् विह्वखो जातः । किन्तु श्रीटाक्कुरो भावावेशे स्थितः 
सवं परयन् व्यहसत् । तेनावरोक्यते स्म यदात्मा कथं निस्सरति, छत्र 
गच्छति च ? मूत्युः किङावस्थान्तरप्रप्रपरं नाम । 

द्वितीयदिवसस्येयं घटना । श्रीटाङ्करः शान्तः स्वग्रहस्योपश्रकोष्ठे 
स्थितः सहसाऽक्षयस्य शोकेनाभिभूतोऽमवत्। तेन प्रोक्तमू-यथा 
चञ्लनिष्पीडनं क्रियते, तथेव ममाभ्यन्तरभागमपि कोऽपि निष्पोड़यतीति 
मयाऽज्ञायत । द्वितीये क्षणे पुनभीवस्थो भूत्वा न्यगादीत्-“मावः ! अत्र 

न । £ तु सखवच्लस्येव बोधो नास्ति, भ्रादृजेन कः सम्बन्धः १ साधोमेमेतावान् 
खोकष्तद्ा सांसारिकाणां का गतिः । इदमेव मां दरयसि मातः 1? 

४.1 ४: कै 

मथुरमहोद्यः श्रीठाङ्कुरं ॥ द्विानिच्यं यावता परीक््यं परयति 
तावत्तव तदुपरि तस्य श्रद्धाऽऽकषैणं च प्रवर्धते स, एतादशस्त्याग-संयस- 
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ज्ञानभक्ति-मगवरपरिपूेता-विगक्ितिकरणा-प्रयतयो भावा नान्यत्रा- 
चलोक्यन्ते । परन्तु एतैः साधेमहंकारत्यागोऽपि तथच । 

श्रीठङ्करं स्वतः स प्रथकस्थं कन्तः नापारयत् । आहारे विहारे 
किमधिकं रायनकाक्ञेऽपि तं खार रक्षितुमैच्छत्। बहूविधै मवं 
श्रीठाकुरं सेवमानस्यापि त्य मनष्ठृर्धिं नासादयति । सुबणेपाच्षु 
भोजयित्वा सहस्ुद्रामूट्यात्मकैः कौरशेयपट्रम्बरेस्तं छाद्यित्वाऽपि न 
तस्य वासना परिसमाध्निमेति । बहुमूल्यवसख्राणि पद्भ्यां मद्यित्वा 
स्वणेपात्राणि च थुत्छृत्य प्रक्षिपत्ति, यतोऽयं /समटो्टारमकांचन 
द्श्ामधिगतो बभूव । विक्ारातीतस्य श्रीटङ्करस्य करस्मिश्िद् पि वस्तुनि 
सआसक्तिनासीत् | 

श्रोराङ्करं सन्तपयितुं मशुरमद्योदयेन अश्नमेरुयज्ञस्यावुष्ठानं विहितम् । 
महान्तः साधवो महास्मानः पण्डित्ाश्चामन्विताः समभूवन् । श्रीटाङ्खरं 
कीन्तेनं श्रावयितुं विश्वताः कीत्तेनकारिणः समाहूताः ! गायकगायिकानां 
योग्यतापरि माणज्ञानमिदमेवासीद् यत् तदीयगानकीत्तनं श्ण्वन् 
श्रीठाङ्करः समाधिस्थो भवेत् । यस्य कीतंनश्रवणेन तस्याधिकः समाधि- 
भवेत् स एव सर्वाभ्यर्हितः कोत्तेनकन्ता ज्ञास्यते । तस्मै एव अधिक 
युरस्कारो दातव्य इति । श्रीटाङ्घरमुदिदयानन्दमदहोस्सवः प्राचखत् । 

तदानीं मधुरमहोदयः केषुचिदिवसेष्वनन्तरितेष्वेव श्रीरामकृष्णं 
जान बाजार स्थिते स्वगेहे समानयत् । बाबामहाशयं प्रति मथुरमोदयस्या- 
साधारणमाकषंणम वलोक्य काटीषटस्वामिनो हाख्दारपरिवारस्य 
पुरोहितो मनसि नित्तरां प्रजञ्वाल । तनालोचितम्-“च्रापदियं कुतः 
समायाता ¶ ज्ञायते एष मथुरमहोदयं भ्रति इन्द्रजालमपातयदन्यथाऽसौ 
एतस्येतावद्वदो कथमागतः । अयं किख पाखण्डिनां प्रथमस्तत्रापि 
निरीहतायाः प्रदशनं शरोति । हन्त ! केनापि प्रकारेणेवस्येन्द्रजारं मय 
हस्ते समागच्छत् । 

एकद्' सन्ध्याकाले श्रीटाक्कते जानबाजारस्थे गृहे अधेचेतनावस्था- 
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यामुपविष्टोऽभवत् ' शनैः शनेस्तस्य सहजा दश्चा प्रत्यागच्छति ! तदानी- 
मेव सौ पुरोधाः कुतश्चिदागतः श्रीाङ्करं चैकाकिनमुपविष्ट' व्यलोकयत् | 
पयमेवानुक्रुखः समय इति मनसि विमृद्य, समीपमागत्य च इतस्ततो 
निगीत्तमाणः श्रीठाङ्करस्य शरोरे ईषदाघातं कवंन् उवाच-“अये 
ब्राह्मण ! वद् वया बाव्रू केन विधिना वदामानीतः { कथय, कथं मायां 
विग्च्य शान्तस्तिषएठसि सिन बवीषि ? बहुवारं कृतेऽपि प्ररने, 
यदो त्तरं न ख्व्ं तदा करद्धन तेनोक्तम्--“अयं इयाटको न कथयिष्यति"? 
इति जल्पन् भ्वापानदुगृहपादन श्रीटाक्रं श्रह्टत्य प्रत्यगच्छत् । क्षमा 
मूत्ति : श्रीठाक्कुर एतद्धटनाविपये किमपि कस्मेचनापि न भ्रकाशया- 
मास । तेन ज्ञायत स्म यन्मश्ुरमहोद्यक्रणगोचरीभूतायामस्यां वार्तायां 
पुरादितम्य का दृशा भविप्यताति। परन्तु किडिचिदिनानन्तरं केनापि 
कारणान्तरेण पुराहिनोऽसो मथुगमद्येदयेन स्वगरहानिष्कासितः ।. अनन्तरं 
कदाचित् प्रसङ्गवदात् श्रीटाङ्रां मथुरमहयदयं घटनामिमां श्रावितवान् । . 

त्वव क्रोधान्मथुरमहोदयस्य चज्ञुषी रक्ताभे संते । सात्तेपं तनाक्तम्- 
“बात्रा, घटनासिमां यद्यहं तदानीमेवाश्रोप्यम् , तर्हिं पुरोधसं जीबन्तं 
न कदापि पयंत्यक््यम् 1“ 

नन्तरं देहत्यागा्किचिदिनपूवं कद्ाचिन्मधुरमहोदयः पोक्तवान्- 
“बाबा, तवाभ्यन्तरे केवलं स एवेश्वरो विराजते, नान्यत् किमपि । 
शरीरं तु केव कच्चुकमात्रम् 1 रात्रौ दिने वा यदापि मथुरमहोदयः 
श्रीठाङ्घरं परयति, तदानीमेव तच्चरणयो्म॑स्तकं नमयति । 

ततः किचिदिनानन्तरं मथ्ुरमहोदयः शीरामङ्कष्णं सहैव नीत्वा 
स्वीयभूम्बामिताचृत्तान्तमवलोशयितुमगच्छत् । राणाघट्ाभ्य्णं कराई 
धटूरूमागतस्य श्रीरा्कुरस्य नयने दर्रितपेपीड्यमानग्रामीगखीयुरुष- 
दुग वस्थायासपत्तताम् । तषां शीणवच्नाणि राष्कामाृत्तिसवलोक्यंव तदीयं 
मानसं चीत्करतिमातनोत् । मादुरानन्द मय्या राज्ये एतावन्ति दुःखकष्टानि ! 
तेन मधुरमहोदयः भो्तः-- “एतान् उदरपूरणं भोजय, ` परिषानाथै- 
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सेकमेकं वसं देहि, दिरसि प्रदातुं तैटं च ।” पूवं तु मथुरमहोदयेना- 
पत्तिः कृता । किन्तु ॒श्रीठाङ्करस्य हटठेनान्ते तदिच्छानुसारं सवो 
नतर्पयत् । ततश्च श्रोटाङ्करस्यादेरोन निधंनप्रजानां वार्षिककसयेऽपि 
मथुर महोदयेन परित्यक्तः । 

श्रोटाङ्करो मासषट्कं निविकल्पसषमाधावतिष्त् । जन्मग्रहणानन्तरः- 
मेव ॒श्रीमद्भगवत्ता सहाखण्डं विखसति चाम्यति च । तथाप्ययं 
साधारणान् मानवान् न विसस्मार । विस्मतुं कथं राक्लुयात् १ मनुष्या 
अपि भरवस्स्वरूपा भगवदंसा एव । मानवपरित्यागेन मगवत्मराप्नि- 
रसम्भवरैव । श्रीरामङ्घप्णजीवने जकिचनान् दु-खद्ारिद्रमपरपीडितान् 
जनान् भ्रति गभीराचुशम्पा तथा हार्दिकी सहातुभूतिः अस्मान् 
विगुग्धमानसान व्यधत्त | 

मथुरमहोदयस्य देवादिष्टं कमं समाप्रिमगात्। तदीयो महाया्रा- 
कालः सन्निधत्ते । सप्रष्टौ दिनानि वरस्य भोगानन्तरं तदीय आत्मा 
देवीरोक्रमगच्छत् । अन्तिमसमये मथुरमहोदये रग्णे सति श्रीटाङ्करो- 
ऽबगतत्रान् यदिमं जगन्माता स्वधाम नूनं नेष्यति । प्रतिदिनं स मथुर- 
महोदयवृत्तान्तमवगन्तुः हृदयरामं प्रेषयति । किन्तु स्वयमेकवारमपि 
नागनच्छत् । १२५७८ वंगब्दश्रावणस्य प्रथमतिथौ ८ १८५१ ई० } 
दृतीयप्रहरे श्रीठङ्करो गम्भीरभावस्थो व्योति्म॑यदेदनान्तकारे 
स्वसेवकम्य शाय्यास्मीपमाययोौ । पंचवादने भावसमाधिव्यैपगतः | 
स चद्ृदयं स्वसमीपमाहूय प्रोक्तवान्--"“जगन्मातुः सहचारिण्यो 
मञयुरं _ सम्मानपूरवेमेकस्मिन् दिव्यरथे स्थापयित्वा निन्युः ! तदीयं. 
ज्योतिदृबीखोकं प्रापत् 1” समधिकराननौ व्यतीतायां समाचासे खन्धो 
यत्--मथुरमहोदयः सायं पंचवादने स्वर्भतः ।' 

बहोः कारस्यानन्तरं “मथुरमदोदयस्य किमभूत् ” इति जिज्ञासितः 
शरीठाङ्करो भक्तान् प्रोवाच--““छ्त्रापि गत्वा कश्चिद् राजा महाराजो 
चा भूत्वा जन्म अहीष्यति ! यतस्तस्य भोगवासना भ्रवराऽऽसीत् 1 
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पूचमेवैतल्लिखितं यत् ५२७४ वंगीयाब्दे श्रीरामङ्ृष्णदेवेन सारदा- 
देव्या च कामारपुङ्कुरे सहैव कतिचिन्मासरा व्यतियापिताः ! एतसिमि- 
न्रवधो श्रीठाङ्करस्य दिन्यसहवासेन श्रीसारद्ादेव्या यो दयानन्दः समुप- 
छ्व्धः स हि श्रीसारदारैव्याः कथनेनेव ज्ञायते- “द्ये आनन्द 
परिपूर्णो घटः स्थापित इव संवृत्तः । तदा प्रथति निरन्तरं मया स 
एवापूवं आनन्दोऽनुभूयते । धीरस्थिरदिव्योल्लासे हृदयं कथं सम्भ्रत- 
मासीदिति कथयतु" न कदापि शक्यते 1” 

ततः श्रीस्रारदादेत्री चतवारि वषोणि पुनरपि जयरामवाल्यां 
व्यतीयाय । इदानीमियमष्टाद्यवापिकी पूणां युवती संवृत्ता । हृदये 

स्रामिनो ध्यानं कुवेत्ती जनन्दस्छरतिपरिपृणंमानसा तत्र सद्चुखमुवास । 
किन्तु जयरामवाख्यामेपर्हिं विचित्रा चर्ची प्रचरति-"जासाता उन्मत्त 
संवृत्तो ऽस्ति । इयमपि भ्राममहिखासमाजे एकोन्मत्तपन्ी अवधार्यते | 
पतिनिन्द्ाश्रवणता नेजमात्मानं विमोक्तुमियं गृहान्न निःसरति । किन्तु 
एतावतेव समस्या न ससाधोयते । श्रीसारदादेव्या मनः चित् 
शङ्कितं जातम् । ̂  पचञ्रुखे परमेन्धरो वसतीति" रोकोक्तिरेव कदाचित् 

त्या भवेत्, साम्प्रतं ममात्राधिकनिवासो न समीचीनः! तदीये 
नेत्रे मन्दायते । श्रीसारदादेन्याः प्रतिवेरिन्यः काश्चन कस्यचिद् ्रतस्यो 
पश्ये गंगां स्नातु' गन्तुमुद्यता बभूवुः । अयमेव श॒ मोऽवसर' इति 
श्रीसारदादेव्या मनसि विचारितम् | तया च प्रतिवेिनीनां समीपे 
स्वीयगङ्कास्नानसमीहा प्रकारिता! तस्याः पिता रामचन्द्रो यदा 
तदीयामिमासिच्छामण्रणोत्् तदा पिताऽबधारितवान् यदस्याः 
स्ानेच्छा कथं मवति । स च तां सेनेव साकं नेतु सन्नद्धोऽभवत् | 

दाभदिनि यात्रा प्रारन्धा। सुदी्घेसंकीणेयाम्यमार्गेण गम्यते 
स्म} तथापि श्रीसारदादेवी प्रसन्नमानसा विस्तीगेक्षत्रारभश्रमाक्र- 
मद्धिस्ते सेः सष्ागमत् । रात्रौ स्वँ छत्रापि विश्रामस्थाने विश्रम्य 
पुनर्दिने प्रचरन्ति । किन्तु दिनद्वये व्यतीते एकस्मिन् स्थाने श्रीसार्दा- 
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देवौ भीषणेन उवरेण समाक्रान्ता पितुर्विशेषचिन्तादेतुवां पेदे । 
परन्तु एकयाऽवटनीयवटनया सा विस्मिवाऽक्रीयत। परवर्तिकाडे 
कदाचिद् भक्तानां समीपे तया भोक्तम्- “ज्वरेण यदाऽह विगत- 
बोधाऽभवम्, तदाऽपद्यम् यदेका खली मम पाग्चं समागत्योपविष्टा । 
सा छष्णवणो, छन्तु सुन्दरी एवाद्ञी आसीत् यत् तादशुन्दरी 
जलो मया कदाचिदपि नावटोक्िता । उपविष्टैव सा मम मस्तके शरीरे 
च स्वहस्तं भामयितु प्रावत्तेत । स हस्तश्च कीदृश. शीतख कोमख्श । 
रारीरज्बाखा चछान्तिमापत् । मया सा जिज्ञासिता- हतस्त्वं समागता ? 
अदं दश्विणेश्वरादागता इति तयोत्तरितम् । शरुतवेदं स्तव्धीभूताऽदं 
प्रोक्तवती--दक्षिणेश्वरात् ? भमापि मनो दक्षिणेश्वरं गन्तु, तमवलोक- 
यितु, तस्सपयामनुष्ठातुं च मां समादिशति । किन्तु सम्भरति मर्गे 
ञवराक्रान्ततया ज्ञायते यत् तत्सवं मम भाग्ये नास्ति । तया पभोक्तम्- 
कथमेतत्, त्वं तु दक्षिणेश्वरं गच्छसि । वीरोगा भूत्वा तत्र गच्छ, 
दशोनं चातुतिष्ठ । त्वदर्थमेव मया स दश्चिणेश्वरे निरुद्धः" । मया 
एषम -- त्वं मम काऽसि" १ तयोत्तरितम्-'अहं तव भगिनीः । मह्- 
सुक्तवती--सत्यम्, एतदथंमागताऽसि ?? 1 एतदुवात्तखापानन्तर- 
महं पाश्वं परिवत्तेयन्ती निद्रां प्रपन्नाः | दक्षिणे्धराच्छीमहाकाटीं 
स्वभगिनीं ्रीसारदां निरोगां विधातुं तथा तस्या मानसं चिन्तारहितं 
शान्तं च कतुं तत्र विजनस्थाने रात्रावागता । 

आगाभिदिने प्रात. श्रीरामचन्द्रेण दष्टं यत् कन्याया वरो व्यपा- गमत् । वतोऽसो दानं शने पुनः परस्थानमकार्षात । ईषद्दुरगम- नानन्वरममरत्यारितरूपेणेका रिविका ख्व्धा । क्रमक्षो मार्मोऽपि समाप्तप्राय एव । निशि समागतायां सरवे दक्षिणेरमाययुः) 
पनी मागें ज्वराकान्ता-इति श्रत्वा श्रीराङकुरो विरोषरूपेणोद्- विमरोऽभवत् । खरितमेव पत्नी्ते स्वगृहे ख प्रथक् शय्याया व्यवस्थां ॐ सम्पच्च स्वयं तस्याः सेवायां संलम्मः। तेन स्वभावत एव दुखं प्रका- 
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खयता कथितम्--"त्वमेतावददिनानन्तरमागता ? इदानीं मम 
सेजोवाबू ( मथुरामो्नः ) नास्ति यस्तव सेवायां यत्नमतुतिष्ठेत् 1” 
तिचतुर्दिनानि स्वगृहे स्थापयित्वा ओौषधपथ्यादिनाऽसौ स्वपर्ली 
स्वस्थामकरोत् । ततश्च स्वमातुर्निकटे नौबतस्थछे श्रीसारद्ादेव्या 
निवासन्यवस्थामकार्षीत् । 

श्रीटाङ्कुरेण कतिपयमात्रदिनसंगता श्रीसारद्ादेवी प्युः श्रीत्या- 
ऽजखान्तरिकतया चाप्यायिता बभूव । तयावगतं यत् जनैयेत्किमपि 
भणितं ततसबेमसस्यम् । यथाऽयं पूर्वमासीत् तथैव साम्प्रतमपि । तां 
परति श्रीठाङ्करस्याकपणं किचिदपि न्यूनं नास्ति । स्वास्थ्यलाभानन्तरं 
सा नौबतस्थटस्थिवा सोल्लासं मनसा वचसा कमणा शरीरेण च 
सश्वश्रस्वामिनोः परिचयौयां संखग्नाऽभवत् ।-" 

श्रीरामकृष्णदेवेन पत्नी समाहूता नासीत् । सा स्वयमेवागतवती । 
सा आगताऽऽसीत् स्वामिना साकं स्वघनिष्ठतावधेनद्वारया तेन सहं 
परिचयदृदीकरणाय तस्य च मनोभावेन सेवां निवेतयितुम् । स्वेच्छया 
सारदादेव्या दक्षिणे्वरे समागमं श्रीठाङकरो जगन्मातुः संकेतमवा- 
धारयत् । तेन विचारितं- यत् तया साकं मम सम्बन्धस्तां मत्तः दूरे 
स्थापयतु" कदापि न जातः । एतया चिना तु मम जीबनमेवापूणम् । 
तेन स्वीयं कत्तव्य सम्यक् स्थिरीकृतम् । एतेन त्य जीवनस्यैकदिन्य- 
मावः भरकारमागवः । 

भरगेवेदयुल्किदितं यत् श्रीरामङ्कष्णदेवेन विवादाप्पूवंमेव भावा- 
विष्टेनेकवारं स्वयमेव स्वकीयाया भाविन्याः पत्न्याः संकेतस्थानं सूचित- 
मासीत् । सवं ज्ञात्वैव तेन कथितमभूत्। कासौ कन्या, तेन सहं 
पत्न्याः, पल्या च साकं तस्य कः सम्बन्धः, विवाहस्य च कि प्रयोजनम् 
इति स वेभवगत्येव तेन विवाहो विदित आसीत् । तर्हिं कथमेतत्सम्भवं 
यद् विवाहानन्तरं सवंमसोौ विस्मरिष्यति । अस्माभिरिद्ं विज्ञायते यद्यं 

केवरं जगन्मातुरादेश्षं भरचीक्षते स्म 1 
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इतः पूर्वमेव तन्त्रसाधना्यां प्रतिष्ठितस्य श्रीटाङ्करस्य चेतसि 

नारीमात्रोपरि मावृभावः समुत्पन्नो बभूव ।*-` ततस्तेन वेदान्त- 
साधनायामद्रौ तसिद्धिरधिगता । मासषट्कं निरन्तरमसौ निर्विकल्प 

समाधौ स्थितोऽमवव | प्राणिमात्रे च ब्रह्मदशंनमकरोत् । ततस्तस्य 

का भीतिरस्ति यदसौ भायां दुरे स्थापयितु श्रयज्ञवान् भवेत् । 
४, ( ‰ 

श्रीरामङ्कष्णदेवो मनोवाच्छायेः पुत्र-वित्त-खोकेषणां सांसारिकं 
निखिकामपि वासनां परित्यज्येव संन्यासी बभूव । सोऽनुपमं 
स्यागोऽञज्वखं जीवनं व्यत्ययापयत् । कस्यचिद्धातुद्रव्यविरोषस्य 
सदमात्रेणव त्स्य दारीरे कम्प इव जायते स्म । तेन स्वयमेव श्रावितम्- 
एकदा मधुरमहोदयस्य, मारवारदेशनिवासिनो छक्ष्मीनारा णस्य च 

सम्पत्तिः सखेखं सह्यं दीयते इति वृत्तान्तमाकूण्यं मम शिरसि शख्मिव 
प्रविवेङा, महती यन्त्रणा बोभूयते स्म ।” 

हावभावसम्पन्नानां सुन्दरीणां मध्येऽप्यसौ समानयत, किन्तु 
त्र गत्वैव समाधिस्थोऽमवत् । अन्या अपि बह्यो घटनावल्यः सन्ति, 
यास्तदीयजीवने त्यागस्यादशंमस्युन्नमयन्ति | 

रैः ४, \,॥ 

केवलं विभिन्नधर्माणां स्ाधनाथं, संन्यासद्रहणाथेमेवासौ न 
समागतः, स हि स्वदेशसववस्तरीयजनमङ्गरसाधनाथं, प्राणिमाघ्- 
कल्याणाथं च॒ समायादोऽमूत् । तस्य॒ जीवने सवैविधा परिपूरणेता 
प्राप्यते । संसारे कोटिशः खियः पुरुषाश्च गृहस्थजीवनं यापयन्ति । 
तेषां छते नवीन आदर्शो रामक्ृष्णजीवने प्राप्यते । पएतद्ादरछ- 
चरिपूरणाथेमेव तेन विवाहः कृतः । श्रीसारदादेवो तदथेमेव दक्षिणेशर- 
साययौ | 

त्यागेनैके अग्तत्वमानर” इत्युपनिषच्छतिवाक्यं मानव- 
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मात्रहिताधायकम् ,अच्र संन्यासिनां गृहस्थानां वा प्रभो नोदेति । अथयमेवा- 
मृतत्वाधिगममागेः। भरते वर्षऽसावप्येकः समय आसीद् यत्र 
गृहस्थाश्रमोऽपि त्यागादुर्चोपरि भ्रतिच्ितो बभूव । सामयिकप्रभावेण 
साम्प्रतिकः समाजस्तस्मादादरोवः सवेथा पराङमुखोऽस्ति । भूमानन्द्- 
्ाप्ररेकः सोपानभूतः पन्थाश्च गृहस्थाश्रमो मन्यते स्म । क्जन्तु साम्प्रतं 
स बहुदुरमतीते गुञ्ञायमानं तस्येकं प्रतिष्वनिमात्रमवरिष्यते । 
गृहस्थाश्रमवासिभिरप्यगरतलमधिगम्यताम्, तैरपि सत्थमाश्रोयताम् 
इत्युदेशसिद्धय एव श्रीरामक्कष्णेन गृहस्थ जीवनमूरीङृतम् 1 गृहस्थाश्रमस्य 
सर्वोच्चादशनां प्रदशेनमेच तस्य रक्ष्यमासीत् । “स॒ यस्रमाणं रुते 
लोकस्तदनुवत्तेते 1” श्रीरामकृष्णजीवने ध्यानतः परिदरयमाने सवंथेद् 
स्पष्टौभवति यदात्मानन्दे प्रतिष्ठाङाभाथं मौतिकतात उपरि उत्थानं 
मानवानां ृतेऽत्यावरयकं अवति । यावत् सांसारिकविषयविषभोग- 
जन्यानन्दात् मनो न निरुध्यते न तावत् कदापि मूमानन्दोपठन्धः 
सम्भावना । 

बहूनां मनसि प्ररनोऽयं जागर्ति यत् श्रीटाङ्करस्य जीवने गृहस्थाश्रमस्य 
परिपूरेता आसीन्न वा ९ श्रीरामकृष्णः एकरूपतयैव गृहस्थानां संन्या- 
सिनां चादशभूतो बभूव । अतः पतन्या साकं तस्य॒ कोऽपि भौतिकः 
सम्बन्धो नाभवत् । 

„ संन्यासाश्नमस्याखण्डंब्रह्मचयमेवैकमात्रभित्तिः । श्रीरामकृष्णजीवने- 
नतभनिर्णीतिं यत् केवलं विषयभोग एव नास्ति सर्वस्वम् । पल्न्या सदा- 
ध्यात्मिकसम्मेटनेन, प्रकारास्तरविषयजन्यसम्बन्धमन्तरेणापिं 
गम्भीरस्य प्रेम्णः सम्भावना । श्रीराङ्ृष्णदेवज्ीवने संसारेणेतसमत्यक्ची- 
वम् । इदमेव रजोगुणविरदितं परिपू विशद्धं च प्रेमाभिधीयते । 
अस्मिन् प्रेम्णि उच्छछतायाः, अवसन्नतायाः, अवृपरश्च नास्ति सम्भावना । 
एतादृशमेव भेम मानवं देवत्वे, देवित्वे, पृणौनन्देः अत्मानन्दे च 
श्रतिष्ठापयति । 
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प्रमेदं॑दैहिकस्परशन्यं दयोरन्तरास्मनोर्विशद्धमिखनमासीत् । 
किं तयोः परस्परं गम्भीरं प्रेम नाभवत् ? मैवम् । स्वस्वप्रेममयन्यव- 
हारेण तौ संसारेऽत्र कस्यापि प्ेमिणः प्रेभिकायाश्च मनसि ईष्या्र्पाद- 
यतुं श्छ तः । अनन्तरं श्रीसारददेषी वा्वौखापप्रसङ्गन भक्तिमती 
प्रोवाच-अहो } कीदशं सुमधुरव्यवहारमसौ करोति स्म मया सह । 
एकस्मिन्नपि दिने नाभूत् काप्येवादरी घटना, यया मनसि व्यथायाः 
समुत्पत्तिभवेत्त् ! कदापि भ्रमादपि तेन मम॒ मनस्याघातो न इृतः। 

दक्षिणेश्वरे निवाससमयस्येयं वार्ता--““एकस्मिन् दिनेऽदहं तस्य गृहे 
भोजनं स्थापयितुमगच्छम् । तेनावधारितं यत् खक्ष्मी ( श्रीरामकृष्ण- 
भ्रातृकन्या ) मो जनं स्थापयित्वा गच्छति । एतदेवावधायें तेन कथितम् 
द्वारं पिधाय गन्तव्यम् । मयोक्त^मतिघुन्दरम् । मम कण्ठस्वरं ज्ञाव्वाऽसौ 

सविस्मयमुवाच- “केयम् , त्वमसि १ मया न परिज्ञातं यत् स्वमागताऽसि । 
मयाऽ्वधारितं रछक््मी अस्ति। मनसि न किमप्यन्यथा मन्तव्यम् । 
ततोऽदं प्रावो चम् तेन किमभवत् ? कदापि तेन मद्यं निरादररब्दो 
न प्रोक्तः ! सदैवासौ मां प्रसन्नां स्थापयितुं श्रयरनमकरोत् 1 

शरीटाङ्करः प्रोक्तवान्-““हयं सारदा स्वयं सरस्वती वतेते । सा 
विभूषिता स्थातुभिच्छति ।” स्वयं तुतेन सुवणं न खदयते स्म, परन्तु 
पत्ते श्रयत्नपूर्वेकं स्वणाभूषणानि निमोपितानि । चिधिते पाद्भूषणे, 
हारः, समीचीनो नासाल्ङ्कारः, कङ्कगे, कुण्डले, किम्बहुना, तत्कार- 
प्रचङिता वहूविधा अर्ङ्कारास्तदथं तेन निर्मापिताः । मनोनुकूलाः 
शाटिकाश्चानायिताः । न कस्यापि वस्तुनो न्यूनता । प्रयत्ने नाणीयस्यपि 
वुटिरभूत्। सदेवासौ सावधानोऽमवत् । कस्मिित् दिने यदि पल्याः 
शिरो व्यथते स्म, तद्ानोमसौ चिन्तितोऽमवत् । 

श्रीरामकृष्णदेवस्य वैवाष्टिकिजीवनयापनमालोकषय देवा अपि 
विस्मयान्विता अभूवन् । आदितः मानवानामितिहासे एताद्शज्ञीवन- 
यापनस्योदाहरणं दुकंभम् । श्रोञचकदेव्य, जाचार्यंशङ्करस्यः महात्मन 
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इसामसीहस्य च जीवनमन्यादृश्मा सीत् । एतेषां वैवाहिकजीवने प्रवेशो 
नासीत् । किन्तु वैवाहिकजीवनमङ्गीकृत्य तेषां श्रेणो गणनीय एक 
श्रीरामङ्कृष्णदेव एव । गृहस्थाश्रमाणां सम्मुखे स्यागस्यादशे प्रदश्यता 
तेन मध्यमार्गो व्यवस्थापितः--“एकस्य दरयो सन्तानयो रुत्पन्तेरनन्तरं 
परमेश्वरचिन्तनपू्ेकं पतिपत्नीम्यां ्ाठृभगिनोवत् जौ वनं यापनीयम् ।" 
गृहस्थाश्रमाणां कृतेऽयमेव तस्य निदंराः । 

श्रीरामङ्ृष्णदेवेन स्वीया पत्नी पूजिता । पूजेयं नारी प्रति तथाविधं 
सम्मानप्रदर्चनमात्रमेव नासीत् , यथाविधं पाश्चात््यदेराषु प्रचरति । 
इयमर्ति = माचरतवप्य, देवीत्वस्य पूजनं नारीं नारीं दिग्यसिहासने 
संस्थाप्य तस्याः स्वे महिनि प्रतिष्ठापनम् 1.“ 

जाञ्वल्यमानरिखाप्राकारपरिवेष्टिते साधनपथेऽत्र स्निग्धे 
नाक्षतमनसा सिद्धेरमृतसरोवरं यावत् गमनात् परमसौ श्रीरामच्ष्णः 
"परमदहंसपद"मङ्श्चकार । जागतिके इतिहासेऽयं श्रेष्ठो मानवस्तथा- 
ऽऽध्यास्मिकेतिवत्ते तदीया श्रेणी महामानवस्य वत्तेते स्म । 

® ऋ %# 
` भ्रीरामच्ृष्णदेवेन श्रीलारदादेव्या निवासग्यवस्था तु स्वमातु- 

वेदमनि नौबते विहिता, किन्तु रात्रौ तस्याः शायनप्रबन्धः स्वगृह एव 
करतः । एकं दिनं, दिनद्रयमेव न हि, अष्टौ मासान् रातरिन्दिनमसौ तया 
सहै वासीत् । स्वस्थः, सवर पूर्णैयुवकश्च श्रीठाङ्करः, नवयौवनसम्पन्ना 
श्रीसारदादेवी च । उभयोः सम्बन्धोऽपि धनिष्ठोऽन्तरङ्ख् "~" कदाचिदयं 
तया सहैतादर्शी सरसां वात्तामकार्षीत्, यामाकण्यं श्रीसारददेषी 
विहसन्ती लुलण्ठड । दिनं राचिश्च एकसमानदिव्यानन्देन व्यत्यगच्छताम् । 
श्रीसारदादवी सानन्दं स्वामिसरेवापरायणा रायनग्रहं स्वच्छं करोति, 
स्वामिनः शिरसि शरीरे च तैर मदयति, स्वयं भोजनं निमीय भोजयति, 
पादौ संवाहयति च । सवे मिदं स्वाभाविकरीत्या प्रचरति स्म । परमे- 
वेषा मधि काशो भागो लोकचश्षुषि विद्वाय बोभूयते स्म 1“ 
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प्रारम्मे एकस्यां रात्रौ श्रीटाकरः स्वपत्नीमेकान्तेऽप्रच्छत- कित्वं 
सांसारिकविषयमोगेषु मामाकष्टु समागताऽस्ि ?” एतद्ाकण्ये स्वच्छन्द- 
सरखकण्ठतः श्रीसारदादेव्या प्रोक्तम्-““न हि, कथमहं भवन्तमस्यां 
दिदि समाछ्रष्टं करिष्यामि १ स्वाभीष्टपथे भवतः साहाय्यं कत्तु महम 
गतास्मि 1 

श्रीराङ्खरस्य गृहस्थजीवनमतीव मधुरम् । कदा कदाचिच्योभावपि 
मगवज्चचोयां तन्मयौ भवतः कद्!पि च श्रीटाङ्कसे विभिन्न भवेस्तां 
गुकायजातमशिष्षयत् । संसारे मानवः खिमिश्च साकं कथं व्यवहन्तन्यम् । 
कया रस्या च स्वजीवनं परिचाटनीयम् , इत्यादिको ठ्घुतरोऽपि 
विषयो न तेन परित्यज्यते स्म । परन्तु रात्रौ समागतायामसौ स्वा्मन्येव 
तिष्ठति । यथा यथा रात्रिः प्रवधेते, तथा तथा तस्य समाधौ भवेच 
गास्मीयंमायाति । कद्! कदाचिच्च समस्तामपि रारि समाधवेव व्यत्ययति। 

प्रथमं तु श्रीसारदादेवी श्रीटाङ्करस्य तामवस्थामवलोक्य भय- 
उ्याङ्कखा बभूव । परमनन्तरमेकवारं तया भक्तिमत्यः प्रोक्ता--“कस्मिन् 
अधूवेभावेऽसौ तिष्ठति स्मेति-न परेभ्यो विदितं कन्त्, शक्यते । 
कद्विदसौ भावाविष्टो बहुविधं वक्ति, कदापि विहसति, कदापि 
रोदिति, कदापि च केवटगम्भीरसमाधावतिष्ठते । समस्ताऽपि निशा 
तथेव व्यतियाति । कीटसोऽसौ दिव्यावेदोऽभवत् । सवंमिदमवटोकय 
मम शारीरं कम्पते स्म । सयाऽचिन्त्यत् यत् कथमियं रावरिगेमिष्यति ! 
तदानीं भावसमाधिविषये न किमप्यहमवयागच्छम् । कदा कदापि तदीय- 
समाधिभङ्मद्ष्रा रुदत्या मया हृदयरामः खमाहूयतः । समागत्य तेन 
तदौयकणयोनौमोच्चारणे विहिते कथं कथमपि तस्य समाधि- 
व्यनदयत् । ततश्च भयव्याङ्कखा तेन दृष्टाऽहं स्वयमेव बोधिता यत् एता- 
टशभावदशेने एतन्नामोच्चारणीयम् , ईदगभावदृछने एष बीजमन्त्र 

. श्रावणीयः । तत्तश्च मम भयं व्यपगतम् । आवरयकतायां समागतायां 
यथो पदिष्टोच्चारणे कृते तदीया चेतना पुनः प्रत्यागच्छत् । केचिदिवसाः 
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एवं व्यतीताः । ̀ 'न जाते, कदा कस्य भावस्य तस्मिन् समावेशो 
भविष्यतीतिः चिन्तया रात्रौ निद्रां नाधिगच्छ्धामीति परिज्ञाय तेनान्यत्र 
-गेहे नौबते रायनायाहमादिष्टा ।* 

इदमस्ति तदीयदिन्यगाहस्थ्यजीवनस्य, चांचल्यविरहितप्रदांत- 

प्रम्णश्चेकं दनम् । 

वैष्णवप्रथेषु सहजाऽमंगुरदश्ावणेनप्रसंगे टछिखितमसि- 
“अस्यामवस्थायामाविभूंतायां मखे समागतस्य मण्डुकस्यापि सर्पो 
हानि नानुतिष्ठति 1” एतत् किर तेषां महापुरुषाणामवस्थावणनमस्ति, 
ये शाशखोक्तरीत्या साधनसंभ्रामे साफल्यमध्यगच्छन् । श्रीरामङ्कष्णस्य 
जीवने तस्य॒ साधनासुच दृष्टिपातेन वैष्णवप्रंथवर्णितेयमवस्था 
साधारणीव प्रतिमाति। पल्लीं प्रति तदीया दृष्टिः सर्वधाऽन्यविधै- 
वासीत् । प्रत्येकखियां तस्य मावदुद्धिरभूत् । अतस्तेन श्लीमाचरं 
जगन्मादरस्वरूपं दृदयते ।--असाववोचत्-“जा्वां हवावपि जगन्मातु 
सङ्खिन्यौ । अन्यथाऽहं पलन्या सह अष्टौ मासान् कथमतिष्ठम् ° युग- 
धमंस्थापते द्वाबुभावपीमौ परस्परं पूरकावास्ताम् । सहवासतस्तयो 
"पारस्परिकः परिचयोऽतीव प्रगाढोऽभवत् । 

एकदिनस्येषा वान्त । श्रीटङ्करस्य पल्ली तस्येव पाशं सुप्ताऽमवत् । 
सा निधिन्ता शेते स्म। श्रीटाङ्कुरः स्वगतयुक्तवान्--"मानस। 
एतदेव खीरारीरम्। टोका इदं हि परमभोम्यं वस््ववगव्येतदेव भोक्तुं 
सदैव राटायिता भवन्ति । किन्तु एकवारमपि ग्रहणेन अत्रेव तेबद्ध- 
भूयते । तदानीं सच्चिदानन्दघनस्य परमेन्रस्य प्रापनिनं भवति,- 
"सत्यं जहि; एतदेव म्रहीतुमिच्छसि, भगवन्तं बा ? यदि सखीररीरं 
जिधृश्चसि, तर्हिं तदेतत्तव सम्मुखे तिष्ठति, गृहाण }* एतद् विचारयता 
तेन तदङ्गस्पञ्च नाथं हस्तौ. प्रसारिताभिति सत्यम्, परन्तु तदानीमेव 
तन्मनः समाधिस्थं भूत्वा सच्चिदानन्द सागरे न्यमञजत्। तां संपूणां 
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रात्रि यावदपि तस्य समाधिनौतरुटथत् | द्वितीये दिवसे महता 
कारिन्येन तन्मनः सांसारिके धरातखे आनयाञ्चक्र । 

एवं विभिन्नाक्स्थायां तयोरास्मिकं मिखनमभवत्। इदमेव तदीयं 
दास्पत्यजीवनम् ¡ द्वावपि वीवेकरूपौ। अन्योन्यमनयोः शान्तं 
समपणमभूत् । पारस्परिकसुखदुःखेषूभावपि सदेव चिन्तितावभूताम् । 
स्वजीवनस्य श्रेष्ठतमवस्तूनामन्योन्यभ्रदानेनापि न तप्तिरधिगम्यते 
स्म । बहिरभ्यन्तरमन्योन्यं पूणेतया परिव्याप्तावास्ताम् । इदानीं 
द्रो न स्तः। किन्तु परस्परमभिन्नतया एकरूपौ बभूवतुः । 

तदानीमेव श्रीरामक्ष्णदेवस्य मनसि पत्नीं पूर्णोपचारेः षोडदी- 
रूपेण त्रिपुरसुन्दरीखूपेण वा सम्चितुमीहा सञुखन्ना । एतदीया- 
भिलाषेऽत्र कस्यापि दिन्यदर्चंनस्य प्रेरणा, किं बा देन्याः शक्तरिङ्गित- 
मित्यस्य न कोऽपि समुल्छेखो रभ्यते ।---षोडशाक्षरमन््रेण जग- 
द्म्बिका-पूजनमेव षोडरीपूजाऽभिधीयते । 

१२७६ वगाब्दीय ( १८७२ ई० ) अ्येष्ठमासस्य फखाहारिण्याः 
पूजाया दिवसे श्रीटाछकरः पूर्वोक्तं षोडशीपूजनमकरोत्। तस्यां राघ्रौ 
तस्य निर्दशेन तदुगृह एव गुप्तरूपेण देबीपूजायाः पू्णेमायोजनं कत- 
मस्ते। कारोमन्द्रिविशेषपूजा यथापूवेममूदेव । 

पूवत एव पूजाकार स्वगृहे समागमनाय श्रीटाक्ुरेण श्रीसारदा- 
देवी विज्ञापिताऽमूत् । यथाकालमियं श्रीटाङ्करस्य वेदमनि समायाता । 
रात्रो नववाद्नानन्तरं श्रीटाङ्कुरः पूजायामुपविष्टः । श्रीटाङ्करस्येङ्धि- 
तेन भरीसारदादेवी देव्या मङ्गछिकचित्रे्चित्निते पीठासने विराज- 
मानाऽमूत् । पूजनभारब्धम् । श्रीठाङकरः श्रीसारदादेवीं साक्षादुदेवी- 
मवधायं पूजामकरोत् । अस्मिन्नवसरे सा पुणैतया समाधिस्था बभूव । 
अधचेतनावस्थायां सन्तरमुच्चारयन् श्रीटाङ्करोऽपि गम्भीरसमाधौ 
उ्यलोयत । पपृज्यापूजञकौ सम्धिस्थौ मूर्वा आत्मस्वरूपे मिङ्त्वा 
एकतां परस्परममिन्नतामधिगतवन्तौ ।' 
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निराया द्वितीयः प्रहरो व्यतीतः । तदानीं श्रीटाङ्कुरस्य मनः शनैः 
रानैरधेचेतनावस्थायामागच्छत् । तेन दैवीचरणयोरात्मा निवेदितः । 
जपमाख्या सहैव सम्पूणं साधनाफटं देवीचरणकमख्योः सम्य 
प्रणतो बभूव । | 

पूजनसमाप्तमभवत् । श्रीसारदादेज्याश्चेवनाऽपि समागता । सा 
जगञ्जननीस्वरूपतः १्रतिष्ठिताऽऽसीत् । विश्वमावृत्वस्याङ्कण्ठः प्रकार. 
स्तस्या अन्तस्तरे समुदभूत् । 

पोडीपूजायाः समनन्तरं प्रायः एकवषं यावत् श्रीसारद्देवीः 
श्रीपरमदहंसदेवस्य सन्निधावुबास । सा च प्राणमनोभिः श्रीठाङ्कुरस्य 
तन्मातुश्च परिचयोयां तत्परा बभूव । सेवायामेव तया परमा ठ्पि- 
रासाद्यते स्म । यतः सा माता आसीत् , मातुः छते सेवेव परमप्रिया । 

०9 #:- 
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सामान्यतया ्रचार-रशष्डेन यत् किमपि ज्ञायते, तादशः प्रचार 
श्रीरासकृष्णदेवन नानुष्ठितः । तत्काय विषयो मावराव्यमेव । सखीयाध्यात्म- 
शाक्तिवटेन जीवमात्रस्य कल्याणं तेन विहितम् । 

सोऽवादीत्-““एकैकशो मया सवे धमा अङ्गकृताः । देन्दवं, 
मुस्टिमय् ; एेसवीयं, वेष्णवं, वेदान्तिकं मतं च । सवेष्वपि मागेषु 
प्रचखता मयाऽन्ते इद्मेवालुमूतं यत् ईशर एक एव । विभिन्नैमागेः स्वं 
तमेवेकमीश्वरभुपटौकन्ते ।” श्रीरामङृष्णस्य साधनं सिद्धयश्चैकं नवीन- 
माद प्रतिष्ठापयितुमासन् । 

आआद्यायाः शाक्तः प्रणया 'भावमुखः-दशायामवस्थाय जीवकल्याणाथ 
प्रवत्तितु श्रीठङ्रेणादेशो न्धः । तदानों सवंत: प्रथमं विविषैधमं- 
सम्बदायेः सह सम्मिलित एव श्रोाञ्रो ददयते । गीतायामपि तदेव 
लिखितप्-““यद् यद् विभूतिमत्सच्तवं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् 1" इति । 

अत एवासौ विभिन्नानां विभूतिमतामूजितसाधकानामम्यन्तरे शक्ति 
सच्वारयन् तदुदारभावजागत्तये स्वप्रयल्नमन्वतिष्ठत् । अनेन क्रमेण 
कियन्तः साधकाः श्रीरामचछरृष्णस्य दिव्यसंगेनाध्यात्सिकों चेतनामधिगत- 
वन्त इति न वक्तुः राक्यते। सच भावधारया शनैः रमैः स्वान् 
परिक्रावयामास । जगति यस्या विशिष्टाया भावधारायाः प्रवाहाय 
श्रीरामक्रष्णदवेन दारीरमङ्गीकरतम , तस्या अग्र तिहताऽमरगतिः समारब्धा 
बभूव । 
९८५ 
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तात्काछिकोल्लेनीयघटनासु तत्सामयिकव्राह्मध मौचायंश्रीकेशव- 
चन्द्रसेनेन सह ब्राह्मस्माजेन च साकं श्रीरामकरष्णदरेवस्य मेनं वत्तेते । 
२८१ वंगाडरे ( १८५५ ३० ) बेखवरियानामकस्थानस्योयाने श्रीकेशव- 

चन्द्रेण सह् प्रयमसाक्षात्कारगमनात्पूबं श्रीठाज्करो मावावस्थायां सदलं 
केरावचन्द्रमपर्यत् । 

@ जगन्मातुरिङ्गितेनेव श्रोरामक्कष्णरेवः श्रीकेशव चन्द्रं साक्षात्कत्तु - 
मगच्छत् । तदा प्रभृत्येव श्रीठाङ्करस्य गम्भीराध्यास्मिकानुभूतय उदार- 
भावश्च केशवचन्द्रजी वनेषु स्िग्धप्रभावनिपातनमारमन्त । केशवचन्द्र 
एतस्य देवमानवस्य संगममधिगव्येतावान् मुग्धोऽमवत् , यस्रथममेटन- 
दिनदेवासौ यथाज्ञानं श्रीरामक्रृष्णजीवनं' सुक्तकण्ठम् उपासनाकाके, 
व्याख्यानसमये स्वीयसच्चाछ्तिसमाचारपत्रमाध्यमेन, अन्यान्यमानवैः 
सह पत्रव्यवहारादिषु च प्रचारयामास । तदीयेतादप्रचारपरिणामेन 
अल्पकाछादेव वङ्ग सम्पूणेभारते च शआङ्गखमाषारिष्षितसमाजेषु, ततो 
सु क्रमाद् विदेकीयविद्त्सु च श्रीरामकृष्णदेवजीवनवेदः प्रचारितो- 
ऽभूत् । 

१८५५ एे्वीयमाचमासस्य पञ्चदश्यास्तिथेरयं वृत्तान्तः । घोटक- 
शकटेन श्रीटाङ्करो बेङुघरियास्थानस्योद्ानमवने केशवचन्द्रेण सह 
साक्षात्करणायागच्छत् । दिनस्य द्वौ अहरो व्यत्यगच्छताम् । अतिसाधा- 
रणस्तस्य वेशः । परिधानीयं केवखमेकं धोतवख्म् । शरीरमनावृतम् । 
धारितधोतवद्स्य पुरतो वन्तमानोऽर्धारः स्वकीयस्कन्धे संस्थापित 
आसीत् । शरीरं ठु सीणेमभूदेव, वदनमपि शुष्कं रूक्षमिव प्रत्यभासत । 
श्रीकेशवचन्दरस्तदानीं स्वसदहचरेः साकपुदयानस्थपुष्करिण्यां सानोपक्रमं 
ऊ्वे्नासीत् । श्रीठाक्रमवटोक्य पूवं तु सवे साधारणं कमपि मानवं 
तसवागच्छन् । किन्तु; स्वल्पकारेनैव तेषां धारणा अपारविस्मयरूपेण 

(भेव अ 

परिणता । `" `विभिन्नपरमात्मप्रसङ्गानन्तसम्-- 
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न जानाति कृश्चित्पुमानतरे छोके, यदेषा महाकालिका किंस्वरूपा । 
शनं कत्त मीशानि यानि, प्रसिद्धानि सवाणि षड्दशनानि ॥ 

इति गायन् श्रीटाक्कुरः समाधिष्थोऽमवत् ! तदीयां मावावस्थां विलोक्य 
पूवं तु सवे तदीयं कपटताप्रदशेनमेव मेनिरे । परन्तु यदाऽधचेतना- 
वस्थामधिगत्य श्रीठङ्करस्तन्मयो भूत्वा गम्भीरस्याध्यात्मिकतत्तव- 
स्यातिस्रखां व्याख्यामकरोत्, तदानीं सवं एतादृशीं मुग्धदशां प्राघ्राः; 
यतः स्ञानभोजनादीन्यपि विस्परतवन्तः। तदीयासघ्रतसयों बाणीमाकण्य 
ता तन्मयतां प्रा्टानां तेषां यदा सायंकालिक उपासनासमयः समभवत् 
तदानीं तेर्बोधो छब्धः | 

एतसखथमसिकनानन्सरं १८८४ ईसवीयहायनस्य जनवरीमासस्य 
पूव्राध केरावचन्द्रस्य शरीरत्यागात् पूवंयाषत्, प्रायशो दश्चवषीणां 
टम्बायसाने कारे कियद्वारान् सशिष्यवगः केशवचन्द्रो दक्षिणेश्वर 
श्रोरामच्रऽगद्धेवेन सह सिदितुमगच्छत् , कियद्वारान् वा तं बेरघरे 
कमल््कुटीरे ब्रह्मसमाजे चानयदित्यस्येयत्ता नास्ति । संख्यारृष्टेतो यथा- 
ऽनेकवारान् मेखनं तेषासभूत् ; तथेव ॒प्रभावान्तरङ्गतादष्प्याऽपि तेषां 
मिखनमतीव गम्भीरमभवत् । 

श्रीरामकरृष्णसमनुष्ठितोदारधसमावपरभावो ब्राह्यसमाजाभ्यन्तरतः 
समस्तकटिकन्तायाश्तन्निकटवस्सिस्थानानां विभिन्नधमावरम्बिनां 
जीवनेऽभिनवमेकं विपयेयसुदपादयत् । सवं एव ॒श्रीरामरृष्णजीवने 
एकस्य नूतनधरकाशास्य व्यागजनितदीप्रेश्च दशेनमकाषु : । मग्वतस्राप्रये 
कियतीनां पवित्रताध्यागोदारतान्तरिकतानामावद्यकत्वं विद्यत 
इति सवंरक्गतम् । 

शीरामकरृष्णः कस्यापि नवीनधमस्य, किं वा नूतनसम्प्रदायस्य 
म्रवत्तनाथं जगति नागच्छत् । सवंषामपि धमौणां पुनरु्जीवनं नवीन- 
दिव्यशक्ति-सश्चार्णमेव तदागसमनप्रयाजनम् । तदीथं समन्बयस्वरूपं 
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जोवनं सवंधमौणां समागमस्थानमभूत्। एतदेव कारणमस्ति यत् 
तच्चरणयोरुप विदय प्रत्येकस्य सम्प्रदायस्य मानवः पूणां सखच्छन्दतामनु- 
भवति स्म । मानवोऽसौ कस्यापि धमस्य सम्प्रदायस्य वाऽनुयायी कथं न 
स्यात्, किन्तु तेन श्रीरङ्करस्याभ्यन्तरतः स्वस्वभावस्य परिपूणेता प्रप्यते स्म । 

कृङिकन्तायास्तन्निकटवर्सिस्थानानां च वियिन्नसाधकैः सम्मिकितेन 
श्रीरामक्ष्णदवेन कथमिव संकी्णैताया अवरोधं त्रोटयित्वा सर्वेषां 
सनस्युदारमावजागत्तिः छतेत्यस्येकं सुन्दरं विवरणं श्रीकेशव- 
चन्द्रहारा तत्काखपरिचा खितः ^“न्यु-डस्पेन्सेरन-नास्नि पत्रे समासाद्यते । 
तस्यायुवादोऽत्र दीयते-““नवविधानम् ठ जनवरी, १८८२ ई० । 
“च्ादायाः प्रकाराः--कलिकन्ताया नागरिकजीवनस्य आध्यात्मिकभाव- 
धारायाः सम्बन्धे सम्प्रति येरवधानं प्रदत्तं, तैरिदमवधा्य सविस्मयै- 
भवितव्यं यत् दक्षिणेश्वरस्य मक्तिमाजन-श्रीपरमहंसदेवो हिन्दुषु नब- 
विधानबाद्यसमालिषु चैकष्यापूसंयोगस्य स्थापनां छुवन्नस्ते । एतर्हि 
सम्मानितदिन्दुगृेषु बहूनां घमपरिषदामायोजनानि सम्पाद्यन्ते । द्योः 
सम्प्रदाययौः प्रतिनिधयः कथमेकमनसो भूत्वा तत्रत्यसभासु सम्मि- 
टन्ीति तत्रोपस्थाय द्रष्टुः र्यते । तत्राध्यात्सिकभावधारायाः त्रेम- 
भक्तशवैक्यभावमवटोक्य सव सहैव विस्मितर्विसुम्धैमूत्वा च स्थीयते । 
परमेश्वरस्य स्तुतिः प्राथना, परमहंसदेवद्ारा॒धर्मालोचना, उन्मादना- 
पूणे सुग्धकारिकीतेनं चेत्यादिकास्त्रत्यसमानां साधारण्येन प्रधान- 
का्यक्रमास्ति्ठन्ति 1 तत््वज्ञाः पण्डिताः, रिक्षिता युवानः, स्वपक्ष- 
प्रतिपादका वैष्णवाः, योगिनश्च सदख्बलास्तत्रत्यसमभासु सेम्मिरन्ति 1" 
तेषु स्थानेषु गमनेनानायासमेव मनसि जीवितप्रेमभक्तिप्रकारो ' जागरू- 
कतामापद्यते ! समस्ताः खियः पुरुषाश्धेकस्यां स्वर्गी यानन्दधारायामिव 
परबहन्ते । इदमेकमपूरवं दयम् । 

(~ (© ॥ 9 “अत्याश्चयेजनकोऽस्य प्रमावः। न ज्ञायते यत् विभिन्नधर्माणां 
परप्रविरोधिमतानि प्रेमभक्तरस्यां तीव्रधारायां छत्ान्वर्दितानि जायन्ते । 
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नैतद् वक्त" शाक्यते यत् धमेस्येतदेकत्वं प्रम्णश्चेदमपूवं मेकनमन्ते कुतर 
आपयिष्यति ? भगवतः क्रियाकटापो मानवबुद्धिमविशेते 1” 

ह 1 ( 

एकस्मिन् दिवसे श्रीरामक्ृष्णदेवो भावाविष्टो मथुरमहोदयं प्रो ्त- 
वान्-“जगन्मात। मां सवेमप्यद्रयदवाबोधयञ्च ] अन्तरङ्गभता ये 
सन्ति, ते सवंऽत्रागसिष्यन्ति । तेऽ्रावस्थाय परमात्मविषयकज्ञानस्या- 
धिग; श्रवणं, प्रत्यक्ष, प्रेमभक्तः प्राप्निं च करिष्यन्ति । ( स्वीयदारीरं 
दशेवित्वा ) अस्मिन् शरीरे जगन्माता सहान्ति कऋीड़नानि करिव्यति । 
संसारस्य महुत्कल्याग्रं विवास्यति । अत एवं शरीरमेतद् रद्ितं विद्यते । 
`" "इयं वहुदिवसेभ्यः पूव्य वार्ता । चस्याभ्यन्तरे सानवटीटासमापरि- 
विधानसमयोऽपि तेन ज्ञायते स्म । (रएतत्सम्बन्धेऽस्माभिरनन्तरं विचार- 
यिष्यते ) । परन्तु स्वीयानन्तरङ्गौभूतान् समरेशवाहकान् समागतान् 
श्मसौ यदा नापदयत् तदा किञ्चिद स्थिरत्वममजत् । 

तात्कार्कदश्चाया वणनं तेन तदनन्तरं बाख्मक्तान् प्रति समनुष्ठि- 
तम््--“युष्मान् द्रष्टुः मनो मे व्यम्रममवत् | हृदयं केनापि निष्पीड़तिमिव 
प्रत्यभिज्ञातम् । तदानीं यच््रणयाऽहं विकटोऽभूवम् । उच्च : रोदितुमिच्छा 
समुदेति स्म । "खोका दृष्टा किं कथयिष्यन्ति" इति विचारतो रोदितुं नार- 
क्तवन् 1 महत्या कठिनतया स्वकोय श्रारमा संरक्षितः ¦ यदा दिनस्यानन्तर्र 
रात्रिः समागच्छति, मातुमन्दिरे विष्णुमन्दिरे च सान्ध्यनीराजन- 
वाद्यान्यवदन्“तदानीमवगम्यते स्म यदेकः दिनं रात्रिश्च पुनव्यत्यगच्छत् | 
तदाऽपि युष्माननागत्तानवलोक्य हइदयसतीवावासीदत् । तदानीं काडे 
सोधस्य प््ठमारुद्य “यूयं कुत्र स्थ, आगच्छत'--एवमुश्च्चीरछुनन् अहं 
करणक्रस्दनमकरवप् । विष्िप्नो भविष्यामीति प्रतीयते स्म ! ततः कियदि- 
नानन्तरं यदा यूयमेकेकरः समागन्तुं परवृत्तास्तदानी मीत् शान्िरधिगता । 
पूवमेव मया युयं दृष्टा--अतो यदा मवन्त एकैकशः स्वागमनं प्रारन्धवन्त- 
स्तदानीमह् भवतः सव न् पयथंचिनवम् 1 
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विचित्रं तस्य दशेनम् , अद्ुतं च तस्थ साफल्यम् । श्रयं देवश्षक्ति- 
सम्पन्न णन्द्रजालिकः सोधप््टस्याध्यास्मिके वायुभण्डङे एकमेताटसमा- 
शचचयेमयं स्पन्दनमसजत् , यस्येकस्वरे सम्बद्धा श्रनेके आरमानः सहेव 
स्पन्दमाना बभूवुः । तेनाप्येकमन्यक्तमाकषणमनुमूतम् ; परन्युं तेन नैतत् 
ज्ञातं यत् कः आह्वयति, कुतोऽयं ध्वनिरायाति ? 

इमाः सवाः घटनाः १८७५-७६ ईसवीये वषं संघटिताः समभूवन् + 
अन्तरङ्गभूतानाहूयेवासौ न विरत्तोऽभवत् । ब्रह्मसमाज अन्योऽन्यधमं 
प्रतिष्ठानु च गत्वा जगन्मातुरिङ्धितेन श्रीराद्रो दिव्यं माव प्राकारात् , 
येन नि्दिष्टभक्तास्तदीयामवस्थितिमवगनतं चक्युयुः । 

तदभ्यन्तरे दिव्यप्रेरणका प्रकाशमापद्यत, धर्मचेतनाया जागर्तये एको- 
ऽनिवारणीय अग्रह । यत्र कुवापि भगवन्नामगुणगानममवत् , तत्रेवा- 
सावयाचितोऽपि समागच्छत् । ईश्वरस्य नाम ध्यानं वा यः समनुतिष्ठति 
अनायासेनैव तदभ्यणं समुपाति्ठत् । एषु सवविधक्रियाकलरपिषु सकट- 
धर्मावरुम्बसाधकजीवने प्रौदतासम्पादनमेव तस्य रक्ष्यमासीत् | 

दैवेच्छया युगावतारभावगप्रचारानुरूपरिवेशस्यापि सखृष्टिरमूत् ॥ 
एकदा श्रीठाङ्करः प्रावोचत्-- इदं सवं हरिसमप्रश्ति यत् युष्माभि 
हर्यते ( स्वशरीरं दरोयित्वा ) एतदथंमेव परिज्ञातव्यपर् । कि पूवमिद्- 
मासीत् किचित् ? कथमिदं सवं संघटितम् ? एतस्य शरोरस्यागमनःा 
तरमेतत् सवे सम्पन्नम् । जगद्भ्यन्तरमेव धमस्येकं स्रोतः प्रवहति 17 

श्रीराकरुरस्य देवमाह्वानं न व्यथतां गतय । १८५५ ईसवीयवषेत- 
स्तस्यान्तरङ्गभक्ता एकेकतो दक्षिणेश्वरे नेजमागमं प्रारज्धवन्तः+ । तस्य च 

# दक्षिणेदवरे श्रीरामङ्कष्णदेवस्य पाषंदान्तरङ्कभक्तानामागमक्रमस्या- 
ब्दस्य च विषये कथामृतस्य प्रथममाये छ्खितमेवधिधं वर्तते विश्वनाथो- 
पाध्यायः १८७५ दैसवीये समागतः । ततः किञ्चिदनन्तरं सिथिामस्य गोपालः 

( अद्र तानन्दः ); मदेन्कविशजः, कष्णनगरस्य किोरीमहोदयः, महिमा- 



+ श्राराभङ्सासरितम 

दिव्यसङ्केन ` नवचेतनामनुभवन्तस्ते नैजमात्मानं धन्यममन्यन्त । श्री- 
ठाक्करः भ्रथमदिनत एव तान् चिरपरिचतान् मस्यमानः सवषां प्राणेषु जाध्या- 
त्मिकं भक्तिभाव सच्रारयन् तेषां कृते परमानन्दप्रापिद्रारमुद्घाटयत् । 
सवे विस्मिता विमुग्धा्च बभू बुः । एतादृशः स्नेहः, याचनामन्तरेण 
चैतादृशी दया ! इदमपार्थिव प्रेम, एतद भयम् , अयमानन्दश्च ! -अकिच्च- 
नान् प्रति एव विधाया अतुकानुकम्पाया विधायकः कोऽयम् ? अवाचो 
विस्मयान्विताश्च ते इदमव चिन्तयन्तो बभूवुः । परिचितापःरचितेभ्यः. 
स्वेभ्य एवासौ शशाकंरापर्वं तान्वेषणवाता मश्रावयत् । अत्मीयं परि- ̀  
जनवगंमसौ शनैः शनेः दक्षिणेश्वरस्य पञ्चरवस्याः रीतर्च्छायायामानयन् । 

५. र ऋ । 

आधिकारिकयुरुषाः शाश्े जातिस्मरशब्देन प्रोक्ताः। शअथौत् ते 

चरणश्च क्रमः श्रीठाकरुरदशंनाथं समागताः } "ˆ रामः मनोमोहनश्च १८७६ 
दैसवीयस्योत्तराधं समागत्य मिख्त । ततः केदार्सुरनद्रो. समागतौ । ततश्च चूणी, - 
खद्र (अद्भुतानन्दः)) शरत्यगोपाखः, तारकः (दिवानन्दः) चापि समागत्य मिलिताः । 
१८८१ इईसवीयस्योत्तराधं १८८२ ईसवीयस्य पूर्वाधं नरेन्द्रः (विवेकानन्दः), 
राखारः (ज्ह्मानन्दः)) मवनाथः, बाबूरामः (्रेमानन्दः), बल्यमः, निरज्ञनः , 
(निसज्नानन्दः), अध्यापको (मास्टरः), योगीन्द्रः (योगानन्दः), च एते भ्रीटङकुरस्य , 
सम्पके समागताः । १८८३-४ ईसवीये किशोरी, अधरः, नित्यानन्दः ल्घुगोपाखः, : 
बेरुषरे-स्थानस्य तारकः, शत् (सारदानन्दः), शी (शमङ्ष्णानन्दः) च समाजग्मुः 1 
{८८४ ईसवीयस्य मध्यभागे सान्यालः, गंगाधरः (अखण्डानन्दः); कारो (अमेदा- 
नन्दः) गिरिः, सारदा (ज्रिगुणातीतानन्द्ः), कारीपदः, उपेन्द्रः; द्विजः, हरिः 
(ठयोयानन्दः) च समागमन् । ८ ईैसाब्दमध्यमागे सुबोधः (घुबोधानन्दः), 
लघुनरेनद्रः, पटर, पूणः, ,नारायणः, तेजचन्दरः हरिपदश्च समाययुः । एवमेव 
हर्मोहनस्यः नवाईचेतन्यस्य, हरिप्रसन्नस्य (विज्ञानानन्दस्य), नचाप्यागमनमभूत् । ` 

'लीलप्रसङ्ग-पोथीः-भक्तमाखिकाः-प्रथतिग्रंथेषु सुक्चिखितभक्तानां 
दक्षिणेश्वरे आगमनसमये कंयागरतप्रद््तसमये च कथञ्चिद् व्यतिक्रमोऽपि प्राप्यतेः । 
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पू्वजन्मघटनावी स्मरन्ति । श्रीकृष्णवुद्धाश्ूतीनामवतारिपुरुषाणां 

जीवनेष्वेतस्य पयां प्रमाणं कम्यते । श्रीरामङ्कष्णदेवोऽपीदं जानाति स्म 

यद् यो हि रामरूपेण छकृष्णरूपेण अन्यान्यावतारलूपेण च शरीरं धत्वा 
समागतः स एव 'रामच्रष्णरूपेण विराजते । यथा श्रीरामङ्ृष्णदेव- 

जीवने वर्वमानभविष्यद्तीताध्यास्मिकभावरारीनां सम्मेनं परिददयते; 

तथैव तदीयसन्देशवाहकेष्वपि पूर्वावतरैः साकं निवसतां पाषेदानां 
लक्षणानि दृष्टिगोचरीभवन्ति । तेषु कश्िदखण्डस्वरूपः, कस्यचिजन्म 
रामस्य विष्णोर्वाऽशेनामूत् , कश्चिद् व्रजस्य गोपबारः, कस्यचिच्जनुः छृष्ण- 
सखस्याजजुन्य, श्रीराधिकाया वा अंशेन अमवत् ; कथ्िन्महात्मन इंसा- 
मसीहस्य दूतः, कथिद् बुद्धपाषदः, कच्चिच तन्यस्य प्रतिनिधिः, कोऽपि 
वादे तज्ञानी सबभूव । ब्रह्यशाक्तिः; अतीता विसिन्ना अवताराश्च वत्तमान- 

ठीटासम्पादनाय यथामावञ्योषीरूपतः श्रीरामद्कष्णदेहे प्रविष्टाः, तथैव 

सर्वेऽवताराः स्वीयान् पाषेदानपि मानवजातिहितसाधनाथं “यावन्ति 
मतानि, तावन्तः पन्थानः इति सत्यघमेप्रचाराय प्रेषयामासुः । 

एकदा श्रीर्रेण प्रीक्तम्--“योऽस्याभ्यन्तरे वत्तेते, स पूव त एव 
ह्ापर्यात यत् कीटटग्भावसम्पन्नो भक्तः समागच्छति, यदि गौराङ्गरूपं पुरतः 
समागतं दरयते तदा मया ज्ञायते यद् गौरभक्तः समायाति, यदि शाक्तः 
समापतति, तदानीं निश्चीयते यत् शक्तिरूपस्य काटीरूपध्येव दशनं 
भवति 1 

श्रीाङ्करस्य समीपे योऽपि पाषदः समाययौ, तदागमनतः पृ मेव 
तस्स्वरूपसम्बन्धे भावाविष्टः श्रीराङ्करः सवं जानाति स्म । इयं महती 
विचित्रवातौ ! प्रत्येकपाषदस्वरूपादिविषये श्रीठाङ्करेण यत् किमपि 
निर्दिष्ट, सवः तत् स्थानाभावतो न छिखितुं शक्यते । द्वित्राणां पाषेदानां 
सम्बन्धे किञ्ि्लिखिलैवास्माभिस्वपरेमंवितन्यम् ।' 

राखारुस्यागमनात् पू श्रीटाक्रेण यत् किमपि दृष्टम् , तत्सम्बन्धे 
तेन प्रतिपादितम्-“राखारागमतः किद्दिनपूवेमेव दृष्ट' यत् जगन्- 
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माता शियुमेकमानीय सहसा ममाङ्क स्थापयित्वा प्रोक्तवती- “चयं, तव 
पत्रः” श्रूत्वा श्रातङ्केन रोमाश्चितोऽहमप्रच्छम--“किमेतत् १ मम 
वारकः कुतः समागतः १ ततप्तया हसन्त्या भरयुक्तम-“एष साधारणतया 
सांसारिकमवेनोप्पन्नो बारुको नास्ति, प्रवयुत त्यागो मानसपु्रोऽस्ति 1“ 
तदा मया ईषदाश्वासनं रम्यम् । तदशेनानन्तरमेव राखार अआगत्यो- 
पतस्थौ । मया ज्ञातम्--“यदयस्नेवासौ वाटकः इति । 

राखाकस्यागमनाप्पूं श्रीटाङ्कुरो भावनेत्राभ्यां व्यटोकयत्-“गंगाया 
वक्षसि अकस्मात् शतदृलं कमलं वकासमापन्नम् । कमलस्य त्येकस्मिन् 
दलेऽपूवौ शोभा ! व शोवादकराखाखराजशरदष्णस्य हस्तो गृहीर्वा तदनु- 
रूप एको बाख्को नूपूरो धाराया शतदङे रृत्यति 1“ -परयन्नेव श्रोराम- 
छृष्णदेवो भावाविष्ट आनन्द्मम्नोऽमवत् । तदानीमेव राखार्चन्द्रः समा- 
यातः । तेनाश्वयेचकितेन विखोकितम्-अयसमेवासौ जगदम्बाप्रदर्दितो 
मानसयुत्रोऽस्ति कमख्दर्षुचेत्यक्षीकः श्रीश्ष्णत्य सखा । राखाख्चन्दर 
स्वरूपपरिज्ञानमपि तेनैवासौ प्राप्रवान् । 

सोऽकथयत्-^राखालो त्रजस्य गोपवार्कः 1 स्वरूपसम्बन्धे 
यैवासौ ज्ञास्यति तदेव शरीरं त्यश््यति 1 

नरेनदरनाथस्य दक्ठिणेश्वरागमनात् पूव मपि श्रीठाहुस्येकमलौकिकं 
दरोनमभवत् ।* तेन दृ्टम्-“जयोतिर्मण्डलस्येको महर्षिः युगधर्मं साहाय्यं 

# श्रौरामक्रष्णदेवेन कथितम्--““हष्टमेकदा--मम मनः समाधिमार्गतो 
ज्योतिमयमागेणोपरि गच्छदासंत्। चन्र सूयंतारामण्डितस्भूकजगदतिक्रामत् 
क्रमशः सूष्ष्मे मावजगति प्राविशत् 1 `` देवदेवीनां भावघनानेकमृत्तंयो मार्गस्यो- 
भयत विराजमाना अदृद्यन्त ! "“* मनः क्रमेणाखण्डराज्ये प्रविवेरा, सत प्राचीना 
महषयस्तत्र समाधिस्थाः समुपविष्टा आसन् } ज्ञान-पुण्य-त्याग-प्रेमसु मनुष्याणामेव 
न हिः देवदेवीनामपि परे प्रासा आसन् 1 विस्मितेन मयाऽवरोकितम्-पुरतो- 
ऽबस्थिताखण्डरोकस्य॒मेदरहितसमरसन्योतिमण्डलस्येकांशो धनीभूयैकदिव्य- 
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भरदातु' देहं धृत्वा समागच्छति । तेनोक्तम-“नरेन्द्रं टध्राऽहमवगत- 
वान् यद्यमेवासौ महर्षिः!” आश्चयंजनकस्यावतारस्य, अभिनवपार्षदस्य 
चन्त्यमेखनस्य, अपूबेसफटतायाश्च विचित्रोऽयं समन्वयः । 

शिशुरूपेण परिणतोऽभवत् । अयमदूयुतो देवशि्युः स्वासीमानन्दं प्रकाशयन् . 
महरषिमेक प्रोवाच-- गच्छामि, तयापि मया साध गन्तव्यं भविष्यति? 
(खील प्रसङ्खे) | 

1 ] वि 

"रि णं 

[8 
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श्रोरामङ्ृष्णकरेवस्य जीवनकारीनान्तिमषडवषीणि पुगौनि पडडगा- 
नीव सन्ति। यस्या महारक्तरिङ्गितेन अद्यु्रसाधनयाऽसौ भूमानन्दे 
प्रतिष्ठितोऽभवत् , तस्याः शक्तः समीहयेवाष्रतसरो भवन् समस्तेभ्योऽपि 
ठृषा्तभ्यस्तस्येव भूमानन्दस्य वितरणे संखग्रोऽभवत्। मा्ुयपवेतं 
चूणेयित्वा सर्व॑भ्यो छघुभ्यो महद्भ्यश्च व्यत्तरत् । आनन्दस्य छण्ठन- 
मबोभूयत । येन यावल्लब्धं, तावल्छुण्ठितम् । किन्तु येऽसमथो अक्षमा 
्मागन्तुमसमर्थस्तेषां द्वारेषु समरुपस्थायाऽनुकम्पामूत्तिः श्रीरामक्ृष्णो- 
ऽसरतरसं तं प्रापयत् । 

यथा माता बाककं स्तन्यं पाययितुं व्याङकुटीभवति, तथेव 
श्रीरामक्रष्णोऽपि त्रह्कृपारूपजलेन सर्वानभिषेचयितुं व्याक्ुखतवं' 
प्रपेदे विचारमन्तरेणव प्रत्येकमपि प्राणिनमसौ अभिषिक्त 
मकरोत् । असाधववोचत्-“्यथा मख्यसमीरप्रवाहतः सर्वाण्यपि काष्ठानि 
( घासवंश्चान् परित्यज्य ) चन्दनानि भवन्ति, तथैव (इदानीमपि) 1 “ˆ” 

एकदा श्रीराङकरो मावाविष्टः प्रोवाच~सम्प्रति मातरं वच्मि 
अधिकं नैव रक्तोमि जल्पितं, अपि च कथयामि मातः ! ` यमेकवारं 
सपशामि, स चैतन्यवान् भवतु । ̀  '"एतारङ्महिमास्ति योगमायाया 
सा इन्द्रजालं कत्त ॒राक्तोति "ˆ` आद्या रक्तिर्योगमायाऽस्ति, तस्या 

श 

अत्यदुसुताऽऽकषणशक्तिः । मया तस्यापूबोकषेणाक्तेः प्रयोगो विहितः। 

#विचित्रेणेकेनाज्ञाताकषणेना्रष्टा राजमहाराजाः, दुःखितौदरिकाः 
पण्डितमूखाः, मक्तज्ञानिनः, हिन्दूमोहम्मदाः, ब्ाह्मखिस्ताः, साहित्यिका 
कवयः, शिल्पिनः, विपणिकरृतः; जाद्यणाः, खछपाकाः, पततितापतिताः; वृद्धः 
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वनितादयश्च सवं दक्षिगेश्वरमायान्ति, किं वस्तु तानाकषेति ? किमथ- 
मेतेऽस्य दीनपूजकनराह्यणस्य पारश धावन्तः समायान्वि ? 

कृथिदपि कृथं न स्यात्, स्वे्य कृते तस्य इारभुद्घाटितमासीत्, 
हस्तो प्रसारितावमूताम् । श्रीरामकृष्णस्य वोरभक्तो गिरिशः स्वस्यान्तिम- 
जीवने वारमेकमुवाच-'पापष्वीकाराथमेतावन्महत् स्थानं विद्यत इति 
यादि सया विदितममविष्यत् ताह बहुन्यन्यान्यपि पापानि अकारष्यस् ) 

असावद्युत एन्द्रजाखिकः प्रत्येकव्यक्तिजीवनेन सदेन्द्रजाख्क्रोडामेवा- 
केरोत् । ।नरक्षरमषपाखकश्य निरक्षरः पृत्रोऽंप तदीयंस्परेसाव्रेण महा- 
ज्ञानः सववेदज्ञाता च सममूत् । ज्योतिमेण्डटपस्येकम् ऋषि निर्विकल्प- 
समाधितः समाक्ष्य श्रीटाङ्करो नरनारायणसपयीयां, विश्वधमंप्रचारे च 
न्ययोजयत् । तेन धमंहीनाय धमः प्रदत्तः, नास्तिक आस्तिकीङ्तः, युष्क- 
प्राणा अपि प्रेमघारया पररक्षाविताः। 

भक्तानां साधनमगे प्रवत्तेनात् प्राक् श्रीठाङ्करस्तदन्तःकरणेष्वनु- 
प्रविरय प्रयति स्म यत्ते कस्मिन् पथि गमनयोग्याः सस्ति! एतदन- 
छत्येवासौ तदतुरूपसलाधनमगेषु तान् पयचाख्यत् । कस्यापि मावा न 
कदापि तेन 1वनाशितः। कस्यापि धमेस्य सम्प्रदायस्य बाऽनुखायिन 
कथं न स्युरसवांनपि तदीयमागत एवानन्दधामाभियुखं पयंचाख्यत् | 
स चोवाच-“यथा काचनभितकपाडयुक्तपिधान्या अभ्यन्तरे संस्थापितानि 
वस्तूनि सुस्पष्टं परिदरयन्ते, तथेवात्र समागतभक्ताभ्यन्तरमपि समा- 
सक्यते मया ।* 

स्वीयक्ृपान्वितहस्तरपशेतः श्रीठाड रो यत्नेन प्रव्येकहृदयस्य पापताप- 
ग्खानिमलिनताचिह्णान्यपि प्रोञ्छयाश्चकार । स प्रम्णा प्रोवाच-५यः सर्वदा 
आत्मानं पापिनं मन्यते स नूनमेव पापी भवति । आत्मनः पापस्वदृप- 
स्यावधारणस्य न हि, प्रत्युत परमेश्वरे हद विश्वासस्यावद्यकःरवमास्ते । 
वयं निरन्तरं भगवन्नासानि गृह्णीमस्तिं पापमस्माकं छत्राति्ठत् १” 
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तदीया सत्यवाणौ मन्वरशक्तिरिव प्रभावं पयेदशंयत्, तस्य स्पशेमव्रेणेवं 
सवं आत्मानं सहजसुन्दरमन्वभवन् । 

श्रीडाङ्घरः करुणासागर आसीत् । तस्य मनसि सवान् प्रति 
समान एव दया-मावो बभूवः । समर्थासमथतायास्तस्य मनसि कोऽपि 
भावो नासीत् । सर्वेषामसौ त्राताऽमवत् अशरणश्चरणश्च । परन्त तस्य 
समाजस्यासौ नासीत्, यस्य सर्वे जनाः “सबं माया, सवं मिथ्या इति 
रुदन्ति ! जीवस्य दःखमवटोक्य स्वयमसौ रोदिति स्म । सोकातुरस्य 
तस्य वेदनया मनो नितरां पीड़तिमजायत । 

त्यागम्गेँ गच्छन्तो ये भक्तबालकाः श्रीठाङ्कुरस्य भाविनः सन्देश- 
वाहकाः समभवन्, तेषां शिक्षा, दीक्षा, साधनादीनि च भिन्नानि 
बभूवुः । तेषां जीवनमनाघ्रातक्कसुमवत् पूतमासीत्। तेन प्रोक्तम 

“काकोचछिष्ट' फलं नैव देवपूजोपयोगि, युष्माकं जीवनं स्वतन्त्रम् एत- 
देव देवपूजाकृते कृष्णार्पितजीवनम् 1” तानसावुपदिष्टवान्--“नारी 
माचरे सावभावसंरक्चणमेव शुद्धो भावः । ` मादभावो निजेडेकादकी 
वद् वत्तते, यत्र न कस्यचिदपि भोगगन्धस्य सम्भावना 1" ` संन्यासिनां 
कृते त॒ भावोऽयं निजेखा एकादशी एव ।” 

श्रीरामकृष्णस्य त्यागिनः पाषेदाः साधारणजीववत् प्रारन्धवकशीभूता 
सेव जन्मागृह्णन् । देवकायंसम्पादनाय, जीवमात्रकल्याणाय च ते 
समागताः 1 तेषां दृष्टिमभ्यन्तरे दापयित्वा कदा कदाचिदसो अवोचत् 
इमे बाखका जन्प्रत एव सिद्धाः । ईन्धरीयं ज्ञानमादाय जन्म ङेभिरे 

अवतारेण सहु ये समागच्छन्ति, ते नित्यसिद्धाः सन्ति। केषाच्चत् 

एतदेवान्तिमं जन्म 1 ` नित्यसिद्धानां श्रणी प्रथग् भवति} एकवारं 
किच्ित्-साधनानुष्टानेनेव नित्यसिद्धा भगवन्तं भ्राप्रवन्ति, पुनः साधनं 
विनापि ज्ञानमधिगच्छन्ति 1 

शरीराङ्करस्य शिष्षापद्धतिः पू्ेतयाऽभिनवाऽऽसोत् । भमानवगुरुः 



वेदमूर्तिश्रीरामङ्ष्णः 

मन्तं ददाति कर्णेषु, जगद्गुरखे मन्त्रं ददाति प्राणेषु ।” सोऽपि भक्तप्राणेषु 
स्वीयामाध्यात्मिकीं शक्ति सञ्च)रयन् तेषां कुण्डलिनीश्क्तिं जागरता- 
मकर्षीत् । अधिकारानुसारमेवासो भावाविष्टो भूत्वा भक्तानां वक्षसि, 
जिह्वायां शरीरस्य कुत्राप्यन्यस्थाने वा स्शेमकरोत्। एतेन राक्तिूर्रन 
सपरन तेषां मनांसि संहृततामन्तमुंखतां च प्रपद्यन्ते स्म । सञ्चितः 
किन्तु सुप्र ईश्वरीयो भावो जागर्ति स्म । फरुतस्तैः कश्यचिदूदिव्यस्य 
ज्योतिषः, देवरेवीनां अ्योतिमंयस्वरूपाणां दशेनमक्रियत । कैश्चिद् 
गम्भीरध्यानस्य, अपू्वानन्दस्यानुभूतयोऽक्रियन्त । केचिदोश्रप्राप्तये 
सम्भ्रान्तमनसो बभूवुः । पुनश्च कस्यचन जीवते दिव्यभावावेशस्य, 
समावेस्तन्मयतायाश्च सश्चारोऽजायत । 

राम-छृष्ण-वुद्-ईसा-चैतन्यादिदेवमानवानां जीवनचरित्रपयोखोचनेन 
सुस्पष्टमिदं ज्ञायते यत् तैः इच्छया, स्पर्शेन च बहुवोऽसमथौ अपि समर्थ- 
कृताः । नेव्रहनेभ्यो नेत्राणि प्रदत्तानि । अज्ञानिभ्य आत्मज्ञानं प्रदत्तम् । 
मक्तिरहितेभ्यो भगवद्भक्तिरर्पिता, पापिनः पापाद् विमोचिताः। 
वत्तमानयुगे श्रोरामक्रभ्णस्य जीवनचरित्रे आध्यात्मिकशक्तिसञ्चारस्य 
यः समुल्लेलो निभाल्यते, तस्य पुरतो ऽतीतघटनावल्यो निस्सारा इव 
मतिभास्ति] 

श्रीटाक्करस्य रक्तिसच्छारफटस्वरूपतो मक्तभ्योऽलोकिकदरनस्य, मावा- 
वेशस्य गम्भीरध्यानस्य, च छाभोऽमवत् । तस्य सन्निधाने योऽपि समागतः, 
स एव महव्यानन्म निमभ्रः सन् परावत्तंत । भक्तानां मक्तिभावः समुद्बेछित 
इवाऽभवत् । बहुभिरेव माव-दास्य-रोदन-सृत्य-गान-दवारा ५ऊजितभक्तिः” 
समधिगता ।* 

# स्वामिना विवेकानन्देन स्थाने चैकत्र श्रीरामङृष्णदेवसम्बन्ये छिखितम्" ˆ 
£ 4 ब. ॥ नमे सिका (+ 

“तदर।यं ज.वनमेकासाधारणालोकवर्भिकाऽऽसीत्; यस्यास्तीत्ररदिमसम्पातेन जना 
दिन्डुधमस्य निखिरमवथवं स्वरूपं च परिज्ञस्यन्ति | शस्त्रे यानि ज्ञानानि केवलं 
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इदं किर महाशक्तेरेवाकषणं यत् केवलं कटिकत्तायास्तदभ्यणे- 
स्थानेभ्य एव न हि प्रत्युत बहदूरादपि भक्ता अनुरागिणो स॒क्तिकामा 
सदला दक्षिणेश्वरमागत्य सम्मिकिता अभूवन् , | एकस्मिन् दिवसे श्रीटाङ्घः- 
रेण भावावेशे प्रोक्तम्--“यौ हृदयेन ध्यानं जपं चानु तिष्टति, तेना स्थाने 
( श्रीरामकृष्णं भगवद्रपेण स्वीकतं ) समागन्तव्यमेव भविष्यति ।” 

गै नैः नै 

श्रीरामदृष्णशेवसन्निधाने धावन्तो ये भक्ताः समवेता अभूवन, ते 
साधारण्येन द्विधा विभाजयितु शक्यन्ते-मुक्तिकासा अन्तरङ्गस्वरूपाश्च । 
द्विविषेष्वेतेषु मुक्तिकामिनां संख्या समधिका अन्तङ्गभक्ताश्च गणनीया 
एवासन् । 

मुक्तिकामिष्वपि बहूुविधानां भावानां साधकाः। सर्वानपि साधक- 
भक्तनेतान् सुक्तिद्रार प्रापयितुं श्रौठकुरेणागणनीयानि कष्टानि सोढानि । 
शतशो जोवानां पापभारो ग्रृहीतः। केषांचित्स्पशनेन वेदनया स 
"चत्करियते स्म । तदानोमसं। वक्ति--“सवोज्ग उ्वछ्तिसभूत् ।” एतावन्ति 
कष्टान्यनुभूयापि जीवानामुद्धारे स प्रवत्तमान एवामवत्। जीवकल्या- 
णाथमेवासौ रारीरं जग्राह, किन्तु कदा कदाचिदसौ अवासीदत् । तदानीं 

मतवादरूपेण सन्ति, तानि तदीयमूर्तोदाहस्णरूपाणि विदन्ते । छषयोऽवताराश्च 
यस्य त्वस्य बास्तविकरि्चां दातमेच्छुन् , तैः स्वजीवनं द्वारीकृत्येव तत् प्रदर्दितम् | 
शाख्राणि केवरं मतवादमात्राणि । तत्प्रत्यक्षानुभूतिखरूपोऽसावासीत् । महा- 
पुरुषेणेतेन स्वीयपञ्चाराद्वषंव्यापिना जीवनेन तादृशः शिाप्रदो द्टान्तरूपश्च नैज 
आत्मा सम्पादितः, यादशः पञ्चसहखवपेभ्यापिना जीवनेन मविष्यदूवंशीयानां 
कृते जातीयाध्यात्मिकजवनं यापयद्मिः कत्तु शक्यते । 

विभिन्नानि मतानि एकैकावस्थाविरोषरूपाणि क्रममा्ाणि च) तस्येतेन 

मतवादेन वेदानां व्याख्या शाल्राणां समन्वयश्च सम्पत्स्यते - 22 इत्यादि । 
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तेन जगन्माता साभिमानं प्रोच्यते--“जलमिश्रितं दुग्धं प्रोद्वेखयितुं 

बहूनाभिन्धनानां प्रदानं क्रियते । इदानीं तन्मया न कन्तु शाक्यते मातः ! 

एकसेटकटुग्धे सेटकचलुष्टयं जरम् ! इन्धनोत्यैषू मनते उ्विते । "`` 

ये च श्रीठक्करस्यान्तरङ्गपाषेदा युगधम॑प्रचारे तत्साहाय्यं कतु 

समायाताः, न तेषां युक्तिकामना । तत्सम्बन्घे श्रीठाककुरो भावावस्थाया- 

मेकद् प्राह-“अन्तरङ्गपाषेदेषु विशेषतया द्रौ विषयौ ज्ञातव्यौ स्तः, प्रथम- 

तस्तु अहं ( आत्मानं दशैयित्वा ) कोऽस्मि ९ द्वितीयतस्ते के सन्ति १ मया 

सह तेषां कश्च सम्बन्धः ?” पुनः प्राह बाठकेष्वेषु बहवो नित्यसिद्धाः, 
जन्मत एवं तेषामोशवरं भत्याकषेणम् "तेषां स्थितिः कोटीति ज्ञायते { 
पूवं फम् , ततश्च पुष्पम् । पूवं दशंनम् , ततश्च भगवद्गुणमष्दिन्न- 
श्रवणं तदनन्तरं च मेखनम् । इमे सवं बारुका भगवल््ाप्ररनन्तरः 

साधनां कुवन्ति `` -अन्तरङ्गपाषेदानां सुक्तिनौस्ति । ̂ ` 

्रीठाङ्करस्याभ्यन्तरे इश्वरीयशक्तेरेतावदाधिक्यं विकासश्च परिदटर्यते 
स्म॒ यत् तं केन्द्रीकृत्य आनन्दस्य सर्वव्यापि स्षावनमिव प्रावहत् । 
दक्षिणेश्वरं तदोयं लघुगृहं परमात्मभावशक्तिकेन्द्रमिवामूत् । तत एव 
रात्रिन्दिनं तेन समान एवाध्यात्मिक आरोकः प्रसायेते स्म 1 यश्च वारमेकं 
समागच्छति स एव मुग्धो भवति । 

कदाचित् श्रीटाङ्करः करताछिकां कुवन् भगवन्नामान्यकीत्तेयत् , 
कदापि भावाविष्टौ जगदम्बया साकं वातीरापमकरोत् , कर्हिचित् सुम- 

धुरकण्ठतो मातुः सतुतिगानमन्वविष्ठत् , पुन्॑क्तेः साधं प्रोन्मत्त इव 
श्रवणमंगलनामकीत्तने न्यमस्नत् , सृदङ्गमञ्जीरादिष्वनौ श्र ते कियन्मनो- 

हर्ममवत्तदोयं मावमयं त्यम् । कदापि च हृङ्कारं ऊुवेन् उन्मत्तवन्नरी- 

सृत्यमानो गम्भीरं समाधिमध्यगच्छत् । तत्र च निखोयते स्म । ततश्च 
सव॑ शान्तम् । तस्य मुखमण्डठत नन्दस्य धारा इव च्युता बभूव । 
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मक्ताः स्तन्धी मवन्स्तदोयस्माधिदटरयं व्यलोकयन् । भक्तानामपि भावा- 

वेशः समाजाय । कथिद् विहसति, कोऽपि रोदिति, कोऽपि जडवत् 
स्तब्धीभवन् स्पन्दनहीनतां प्रपते, कश्चिच्वानन्दपुखुकितो नरीनृत्यते । 

भावाविष्टध्रीठाज्करेण सृष्टः कोऽपि तदीयसपशेपरिणामेन गम्भीरसमाधौ 

निमजति । आनन्दस्वरूपमख्यानिरप्रवाहतः सर्वेषां प्राणा मनांसि च 

तृप्रिं भजन्ते | 

पर्यय 4 न्नै [ > > 

१९ 
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श्रीरामकृष्णः कस्यापि देशविशेषस्य जातिविशेषस्य कृते नागच्छत् } 

. स हि समागतो विश्वमानवानां समस्तधमौणां च हितसाधनाय । “यावन्ति 
९ व 1 

मतानि, तावन्तः पन्थानः” इत्येव विश्वध मंस्य नूतनं रूपम् 

सर्वेऽपि धमः सत्याः । सर्वेष्वपि धर्मेषु जीवात्मनोऽतीन्द्रियसत्ता- 
प्राप्तये एकैकः सन्मां वन्ते । “यावन्ति मतानि तावन्तो मागः” इत्ये- 
तद्धर्मपताकायास्ते हिन्दबो, बौद्धाः, ईसामताजुयायिनो, मोहम्मद्ाश्च; 
तथैव च मानवजातेः, मानवसमभ्यतायश्च प्रगत्या सह भविष्यत्काले 
यावन्ति धमेमतानि समुस्पर्स्यन्ते, तत्तद्धमौवरम्बिनश्च सवं समीपत 
एव स्थास्यन्ति तेषां सर्वेषां च आदर्शो भविष्यति, श्रीरामकृष्ण- 
देवस्य जीवनम् 1" 

श्रीरामकृष्णे बोऽवदत् “रामः कृष्णः अन्ये च॒ अ्रेव शरोर 
(आत्मानं दशयित्वा) समागताः सन्ति ' या शक्तिः प्रतियुगं राम-छृष्णादि- 
रूपेण आविरभवत् , सेवेदानीं “रामक्रष्ण"-स्वरूपेण अवातरत् । 

देवा असुरबधाय प्रस्तुतां देवों स्वीयेरायुधैः सज्ितासकाषु रिति दुगौ- 
सप्रशतीपुस्तके समु्लिखितम् । श्रीरामछरष्णाबतारेऽप्येतद् टदृरयते यत् 
बरह्मज्योतिरारभ्य रिव-काली-राम-छृष्ण-दसा-मुहम्मद-चेतन्य-(महाप्रसु)- 
प्रभृतयः, अन्ये च बहबो दि्यदेहधारिणस्तदभ्यन्तरे अयो तिःस्वरूपतो 
दीनाः सन्ति | 

सर्वेऽप्यवताराः कस्या अपि विरोषशक्तेः आधारस्वरूपा विभिन्न- 
भावानां प्रतीकाः सत्यस्य म्तविग्रहाश्च । श्रीरामक्ृष्णस्याभ्यन्तरे सर्वेषां 
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तेषां संगतेरयं परिणामो बभूव यदसौ सवभावानां मृतेविग्रहरूपेण 
आध्यात्मिकशक्तेः केन्द्रस्वह्पेण च परिणतोऽभवत् । समस्तमपि विन्धमे- 
केनाभिनवेनाध्यास्मिकेनाखोकेनोद् भा सयितुमेव दहि तेषां विभिन्नज्यो- 
तिमेयस्वरूपाणां श्रीरामक्ृष्णाभ्यन्तरे सम्मेखनमभूत् । सच्धिदानन्दरूपस्य 
ब्रह्मणः, त्यागमत्तः शिवस्य, अभयवरदानखूपायाः काठिकायाः, सत्यमृत्त 

. श्रीरामचन्द्रस्य, परमकल्याणस्वरूपस्य श्रीकृष्णस्य, क्षमाधृविविप्रदस्य स्रीस्तस्य 
विश्वभ्रावृखप्रतीकस्य मुहम्मदस्य, चाण्डाखान्तप्रेसप्रदस्य श्रीचेतन्यस्य 
एतेषां सर्वेषामेव मावञ्योतिरेकोभूयेको महाशक्तिशाटी परमारोक- 
निकेतनस्वरूपः श्रीरासक्ृष्णो विचकास । श्रीरामकृष्णस्य स्वरूपं महा- 
तेजःपूणस्य तस्य सन्धानात्मकञ्योतिषः समानमासोत् › यतः समस्तेऽपि 
संसारे आध्यार्मिकारोकस्य किरणाः प्रसरन्ति । पूर्वोत्पन्नानां समेषाम- 
वतारा्णां मावरारि पुनरुदीप्य नवीनामाकृति माहयितुं प्रयोजनमभूत् | 
अत एव श्रीरासृष्णजोवनस्याभिनवा साधनाऽपूवां सिद्िश्चासीत् | 
श्रीरामक्रष्णो न व्यक्तिविशेषः, प्रत्युतासीदसौ भावमयो विप्रः | 

गैः भै ४ । 

श्रोऽङ्रुरश्कदा मोवाच “सामन्तीयशासनस्य मुद्रा सम्राजः 
शासने नैव प्रचरति }"' मुद्राया उपादानं यद्यपि समानमेव तस्या जकृति- 
मुद्रणं च परिवतेत एव, तथेव श्रीटज्रोऽपि सकधमस्वरूपः “याचन्ति 
सतानि, तावन्तो मागः" इत्येतस्य नूतनं मुद्रणस्वरूपं दधार ।' ̀ `तदीयेषा 
दिव्यवाणी श्यो ह्यत्र (श्रीरामङृष्णभावग्रहणाथेम्) आगमिष्यति, स एव 
चैतत्यस्य खाभं करिष्यति 1. 

जन्यद्प्यसौ प्रावोचत् “कालेऽत्र छद्मवेशेनैवागमनम्, यथा 
किद् भूस्वामी गाप्रूपेण भूस्वामिताकायं द्रष्टुः गच्छति ।* अतो- 
ऽत्रावसरे पृणसास्विकमावस्यवाविभावः । रूपस्य, विद्यायाः, सव- 
वधेयस्य, कस्याश्चनान्यस्या विभूतेवा तत्र प्रकाशो नास्ति । केवट 

परा वद्या; परमा भाक्तः, परमं ज्ञानमेवात्र प्रकारितत्वमगमन् । अपूव 
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सत्यागः, उत्कटं वैराग्यं, विशुद्धमीश्वरपरायणत्वं, विश्चक्षावि प्रेम, इत्ये- 
तान्येव श्रीरामङ्ृष्णावतारस्य भवेश्वयरूपाणि बभूवुः । भाग्यवन्त एव 
छट्मवेक्षधारिणमेनं पयचिन्व् । येषामिदमन्तिमं जन्म, त एवैनं सव- 
भावमयं प्रहोतुं शक्ष्यन्ति ।* 

® शरीस्वामिविवेकानन्देन सवंमावमयश्रीरामङृष्णदेवचरणेषु आत्मनिवेदन- - 
पूवकं निम्नलिखितं श्रीधमकृष्णस्तोत्र' धिरचितम्-- 

ॐ हों ऋतं लमचलो गुणजिद् गुणेड्यः 
नक्तदिवं सकरुणं तव पादपद्मम् । 

मोहक बहुकृतं न मजे यतोऽदं 
तस्माच्वमेव शारणं मम दीनबन्धो ॥१॥ 

भृक्तिमंगश्च भजनं भवसेदकारि 

गच्छन्त्य सवपुरं गमनाय तत्वम् । 

वक्त्ोदूधृतं व॒ हदिमे न च भाति किञ्चित् 
तस्मात्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥२॥ 

तेजस्वरन्ति तरसा त्वयि तृतत्ष्णा 

शगे कृते तपय स्यि यमङ्ृष्णे । 

मत्यामृतं तव पदं मरणोरमिनाशं 

तस्मात्वमेव रारणं मम टीनबन्धो ॥ ३। 
कत्य करोति कट्षरं कुहकान्तकारि 

शन्तं रिवं सुविमरं तव नाम नाथ | 

यस्मादहं व्वशस्णो जगदेकगम्य 

तस्मात्वमेव शरणं मम दीनबन्धो |४॥ 



- &७ श्रीरामङ्ष्णवचचरितम् 

श्रीठाङ्करस्य शरीरं शनैः शतैः क्षोणतामगच्छत्, दुबेटं चाभवत् । 
अहोरात्रं धमेशान्तिसुक्तीनां वितरणमेव प्रचरति स्म, सुदूरादपि जनाः 
सामृहिकाः समाययुः । सवऽपि संसारदावानरे दग्धाः समागताः । ते 
कानप्यपायान्छृवन्तस्ततपरिभ्रमस्वरूपयन्त्रणामयुभवन्तश्च समायान्ति स्म । 
सबंऽपि सुक्तरमिखाषिणः । स चाप्यकातरभावेन सर्वेभ्योऽपि अकि 
भ्रायच्छत् । 

श्रीरामकृष्णदेव एकदा मावदशायासुक्तवान्--“`""अच्र॒ नासि 
कश्चिदपरः । यूयं सवं आत्मीया एव, धुष्मान् एत्र व्रवीमि, अन्तेच 
बोधितवानस्मि, स हि पूणेः, अह तस्येवांशः। स च प्ररं च तस्य 
दासोऽस्मि, पुनर्विचारयामि, सोऽहमेव, अहमेवासौ 1" 

श्रीठाककरोऽन्यस्मिन् दिवसे जगन्मातुः समोपे मावाविष्टः प्रार्थनाम- 
करोत्- “जननि ! अत्र ये जना आन्तरिकाकषणेनागमिष्यन्ति ते 
सिद्धा भवन्तु 1” स हि जोकतराणाय समागच्छत् , तदेव संकेतयन्युबाच- 
“अवतारस्य, परमेश्धरस्य वा दश्नमेकसेव वस्तु ।“ 

रबीयमानवदेदान्एक्तः काठमप्यसो जानाति स्म । एकदाऽसौ मातरं 
श्रीसारदादेवीमगदीत् “यदा स्वं द्रक्ष्यसि यदहं (रात्रौ) कदिकत्ताया- 
मेव स्थितिं कु्वाणोऽस्मि, यस्य कस्याप हस्तात् भोजनं कत्त प्रवृत्तो- 
ऽस्मि, किं वा स्वभोजनतः प्रागेव तस्मात् स्वभोजनपदाथीत् कसपि 
भागं निष्कास्य कस्मैचिदन्यस्मे दातुं प्रवत्तमानोऽस्मि, तदा स्वयाऽवधेयं 
यत् ममेदं शरोर नेच बहुदिनं स्थास्यति 1“ 

श्रीठद्करो भक्तान् प्राई-- यदा बहुबोऽधिका जना सयोश्वरघद्धया 
श्रद्धां भक्ति च विधास्यन्ति, तदानीमेवेदं शरोरमन्तधीनं भरप्स्यति ।“ 
रारौरत्यागसमयसम्बन्वे तेनान्यदपि वहु संकेतितम् । इदानों छद्म- 
वेशनागतिः । बहूनां मानवानामेतस्य बोधे जाते, सोऽहं प्रस्थास्ये । 

भैः भह ५. 

१८८५ ईसवीयवषेस्य "एप्रिक-मासस्यान्ते श्रीराङ्करस्य कन्सररोग- 
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सूत्रपातो जातः * । किन्ु तेन तस्य कापि चिन्ता न कृता, धमपिदेशः 
राक्तिसच्चारः, जीवोद्धारश्च दिनानुदिनं प्रावधत, सहैव स रोगोऽपि 
कण्ठाभ्यन्तरे शनैः शनैः शोथः समाजायत, त्रणमपि संवृत्तम् , येन 
कथने सहत् कष्टसन्वभूयत, तदापि तेन परसेश्वरचचोऽक्रियत एव । 

धमंपिपासूनामागमने जति स्वकण्ठव्यथा दूरं स्थाप्यते स्म। 
तदुपरि निरन्तरं भावस्य समाधेश्च गतिपरम्परा प्राचर्त् । ईश्वस्चचायां 
परादुभूतायां तस्मिन्तुदौपनं जायते, येन॒ सहसाऽसौ समाधिस्थो 
भवति स्म सेवकानां निरोधस्य कोऽपि प्रभावस्तस्मिश्चापतत। 

पयौपरचिकित्सयापि रोगवृद्धिमवलोक्य भक्ताः शङ्किता वभूुः। 
चिकित्सासरेवासौविध्यं विचायं द्राकतराः श्रीठाङ्खराय कछिकन्तायां 
स्थातुं स्वसम्मतिं दत्तवन्तः! कलिकत्तानगराक्ञमूते दयामपुङ्करे ख्घु- 
भवनमेकं भाटकेन गृहीतम् । एकसप्राहं कखिकित्तायां बलरासवाबगरहे 
स्थित्वा १८८५ ईसवीयस्य अक्टोबरमासस्यारम्भेऽसौ उयामपुङ्करे 
समागच्छत् । तदानीं द्राक्तर-महेन्द्ररारसरकारस्तस्य चिकित्सा- 
मकार्षीत् । ततः किञ्िदिनानन्तरं तस्य सेवाये श्रौमाता सारदादेवी अपि 
दक्षिणेश्धरात् रयामपृङ्करस्थगरहं समाययौ । 

परमहंसदेवोऽस्वस्थो भूत्वा कलिकत्तायां समागतोऽस्तीति परिज्ञाय 
अनेके मानवास्तदरोनाथं समाजग्मुः! शयामपुषरस्य ठधुभवनमेतद् 
दशेनार्थिनां समागमेन जनवबहुकतीथरूपेण परिणनास । अनेके भुक्ति- 
कामनामादाय समागताः । यस्य विश्नामस्य महती आवदयकताऽऽसीत्, 
तस्म तस्य प्रदानमसम्भवं संव्त्तम् । तस्य मुखादोश्धरोयप्रसङ्गमाकण्ये 

% कथामृतस्य द्वितीयमाये छिखितम् ^श८८५ ईसवीय एपिक मासस्य 
चठविष्यां” तारिकायां बरुरामस्योपवेशयकोष्ठ श्रीठाङुसे व्याजहा----*“को 
जानाति; मम कण्डे भ्रन्येरुदभवम् । रात्ेरन्तिमे भागे महत् कष्टमनुभूयते 
केनोपायेन शास्ति गमिष्यति ? 
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सवं मुग्धा अबोभूयन्त । द्राक्तरः सरकारो वात्तकापतः श्रोठाकुरं ट्ट- 
तया न्यवारयत् । परन्तु स स्वयमेव षट्सप्रहोरा यावत् तेन साकं 
धमेच्चामकार्षात्। तथापि तेन दृपरिनीसाद्यते स्म। स अवोचत्? 
“केनाप्यन्येन सह बात" न करोतु, केवरं मयेव सइ करोतु । 

ये जनाः श्रीठाङ्करस्य पार्श्व समागतास्तेषायुपर्य्येव न हि, सृक्ष्मदेहेन 
बहूदरं प्रस्थाय बहूनामुपयंसौ कृपामकरोत् । श्रीठाक्ुरो यदा उयाम- 
पुकुरे न्यवसत् , तत्कारीनेयं घटना--विजयक्रष्णगोस्वामी ढाकात 
समागत्य म्रोक्तवान्-यदेकदा ढाकास्थिते स्वभवने द्वारं पिधायाऽसौ 
समुपविष्टो भगवस्तं परमेश्वरमचिन्तयत् । तदानीं श्रीठज्कुरः सरदारीर- 
स्तत्रोपस्थाय तस्मै दरोनं दत्तवान् । कदाचिदयं मस्तिष्कविकारः स्यादित्ये- 
तन्निगेया्थमसौ गोस्वामिमहोदयः स्वहस्ताभ्यां श्रीरामछरष्णस्याङ्गप्रत्यङ्गानि 
संस्परशन् ददश । विजयमुखाद् वातामिमामाकण्ये श्रीठाक्कुरो मन्दं मन्दरं 
जहास 1" 

नरेन्द्रनाथस्य नायकत्वे युवानो भक्ताः यथावसरं श्रोठङ्कुरस्य सवाय 
रयामपुङ्करस्य गेहे न्यवास्सुः । गृहिणो भक्ता दिन एव समागत्य महता- 
ऽऽनन्देन च चिकित्सासप्यादौीनां व्ययवहनमङुवंन् । अस्वस्थं श्रोठकुरं 
भक्तजननीं ( सारदादेवीं ) च केन्द्रीकृत्य इयासयपुङ्घुरे श्रीरामढृष्णभक्त- 
संघस्य सुचनाऽभवत् । 

श्रोठाज्करस्य मानसं रानेः रानैरनन्तस्याभिमुखमधावत् । ईंषदपी- 
श्वरीये प्रसङ्ग प्रचखितिऽसौ गम्भीरसमाधोौ न्यमज्नत् । श्री ठाङ्करस्ये तस्य 
समाघेरवस्थाया एकदा द्राक्तरः सरकारस्तस्येकः सहचरो द्राक्तरश्चोभौ 
मिख्त्वा परीक्षणं साुरीत्या कृतवन्तौ, सवं दृष्टा श्रुता चोभौ स्तन्धौ 
सबृत्ता । द्रक्तरण सरकारण यत्त्रद्मारा श्रीरामररष्णहृदयस्य स्पन्दनं 
स॒परोक्षितं, दृष्टः च यत् हृदयं सबेथा स्पन्दनदहीनं विद्यते ! केनाप्यन्येन 
द्राक्तरेण श्रोठाङ्करस्यन्मीलिते नयने निजाङ्कृटीं प्रवेरयताऽपि न 
काऽपि चुटिः ता ! सवं परीक्ष्य विलोक्य च तेन स्वीङ्घतं यत् बाह्यतो 
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स्ृतवत्मतीयमानस्य श्रीठङ्करस्यंतत्समाधिदशासम्बन्धे आधुनिकं 
भौतिकविज्ञानं न किञ्चिदपि वक्तु शक्रोति । 

समाधेदृशामेतां तकवादिनो मछ्छीप्, पाश्चात््यद्शेनालुयायिनश्च 
जडत्वमङ्ीक्घयुः, न तद्भिन्न किच्िदन्यत्, किन्तु समाधिकाडे श्रीटाकरुरेण 
यत् किमपि दृश्यते समुपलभ्यते च तत्सवेमेवाक्षरशः सत्यमभवत् । 
बहूुभिरप्येतत् परीक्षितं सत्यघटनया सम्यक् मेखितं च ! अयं समाधि- 
रेव मानवं परमज्ञाने भूमानन्दे च प्रतिष्ठापयति । 

इतः श्रीटाङ्करस्य रागः प्रवधेमानोऽभवत्। केनाप्यौषधेन किमपि 
सत्फटं नावरोक्य द्राक्तरः सरकारः किञ्चिद् विचचाल । तस्य परामर्शेन 
जख्वायुपरिवत्तनाथं कठिकन्तातो बहिः इ्त्राप्युन्मुक्तस्थाने श्रीरा 
नेतुं निश्चयो जातः । पुरत आसीत् पोषमासः । पौषमासे स्थानपरिवत्तेन- 
विषये श्रीठाङ्रेणापत्तिः करिष्यत इत्याखोच्य भक्ताः शोघ्रतरं किच्िदु- 
पथुक्तस्थानमन्वेष्टु' प्राबत्तन्त । काञ्चीपुरे अशोतियुद्रामासिकभाटकेनं 
गोपाङचन्द्र-घोषस्योद्यानभवनं सखीकृतम् । आग्रहायणसंकरान्तेरेकदिन- 
पूवं ( १८८५ ईसवीयस्य दिसम्बरमासस्येकाददथां तारिकायाम् ) श्युभ- 
दिने मध्याहोत्तरकेऽसौ कारीपुरमाजगाम । अत्रेव श्रोरामक्रष्णदेवेन 
मानवखोढाया अष्टौ मासा व्यतियापिताः | 

प्रक्रतिक-दोभासम््रत उन्मुक्तस्थानेऽत्र समागत्य श्रीरामकृष्ण 
बाटकवदानन्दं प्रकारायामास । कैथिदिवसैरेव श्रीरामङ्कष्णस्वास्थ्ये 
समुन्नतिं निभाल्य भक्तहदयानि सानन्दं नच्रतुः । श्रीटङ्कुरस्य भावि- 
संन्यासिनः शिष्यास्तदीयङयय्यासमीपे समवेताः पुणरूपेणात्मानं तस्य 
सप्यीयां न्ययोजयन् । तेषां मनसीदानीं तीव्र बेराग्यमासीत्, सर्वेऽपि 
दाश्चतशन्तिमिधिगन्तुं व्याङ्कखोवभूवुः । 

५: # +: 

दिसम्बरस्य चयोविंशी तिथिः 1 सहसैव श्रीटाङ्कुरस्य भवे परिवन्तन- 
सहर्यत । कृपाया दण्ठनमबोभूयत । भावस्थो भूर्वाऽसौ काीपदस्य 
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वक्षः सपररन्युवाच--“चैतन्यवान् भव ।' स्नेहेन च तस्य हनूदेशं (दमशर- 
स्थानं) गृहीत्वा प्रीति प्रदशयामास । अनन्तरं मावाविष्टेन तेन प्रोक्तम् 
-- यः किखान्तरिकमावेनेश्वरमाह्वयति, सन्ध्यां पूजां वा विदधाति, 
तेनात्रागस्तव्यमेव । 

प्रातदर योभेक्तिमत्योः खियोरुपरि श्रीठाङ्करस्य दया बभूव । समाधि- 
द [ भ गो (५ । यि स्थः स चरणेन तौ भक्तिमत्यौ खियौ समशशत्। तयोर्नत्राभ्यामानन्दा- 

श्रणि प्रावहन् । एकया खदत्या प्रोक्तम्-“एतादश्षौ भवदीया द्या 1“ | 
तस्यतु अयाचिता कृपाऽऽसोत् । सिंधि-स्थानस्थे गोपाङे कपाऽतुष्ठानाय 
तेनोक्तप्-““गच्छ, गोपाटमाहूय समागच्छ 1” 

४ मै भः 

श्रीरामकृष्णस्य मानसिकदश्चायां तीव्रतरं परिवर्तनमभवत् । तदीयं 
मनः साकारतो निराकाशभिमुखमधावत् । स विद्याया “जदहम्मावम्? 
अपि परित्यक्तवान् । स होवाच--“आम्, छोकरिक्षापि तिरोदधाति ``“ 
अधिक वक्तु न शक्तोमि । सवं राममयं परि्टर्यते ।-` कदा कदाचि- 
न्मनसि सयुद्भवत्ति-कं कथयामि ? पश्यासि-साकारतः सवेमपि 
निराकाराभिमुखं प्रतिष्ठते । बहु व्याहत्त्, समीहा समुदेति, किन्तु वक्तु 
न शक्यते | इदानीमपि पदयाभि-निराकारमखण्डं सच्चिदानन्दम--एवं- 
विधमवस्थितमास्ते 1 ” (कथामृते) ] 

श्रीरामकृष्णदेवः सखीयामस्वस्थतामाभ्रित्य निजभक्तानामेकं संघ- 
मस्थापयत् । विभिन्नानां प्रतिकुरस्थितोनां सत्छेऽपि तदोयरन्तरङ्गपाषेदैः 
आत्मनियोगो गुरंसेवाथ विहितः । एकदा भावावस्थायामसौ प्रोक्तवान् 
--“अस्य रोगस्य दशायां परिज्ञातं यत् कोऽन्तरङ्गः, कश्च बहिरङ्ग इति । 
ये च गृहादिकं परित्यज्यात्र समागतास्तेऽन्तरङ्गभूताः सन्ति, ये च 
कदाचित् संवादमात्रं प्रष्टा गच्छन्ति, ते वहिरङ्करूपाः सन्ति ।“ 
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१८८६ ईसवीयजनवरीमासस्य प्रथमतारिकायां शारीरं किञ्चित् 
स्वस्थमददयत । अतः श्रीठक्करोऽद्य किश्चिद्भमणेच्छया नीचैरवातरत् । 
बहवो गृहमेधिनो भक्ता अपि तेन साकं गन्तुं प्रवृत्ताः । उद्यानस्य तोरणा- 
भिमुखं जग्मुः । पुरतो गिरिङमवलोक्य तस्य भावे परिवत्तनमभूत् । 
श्रीटाङ्घरस्य चरणयोर्निंपत्य गिरिशेन तदीया स्तुतिः प्रारब्धा । सहसा 
भरीठाकुरस्याङ्गनत्यङ्गानि रोमाञ्चितान्यभूवन् । अस्यां दण्डायमानदशाया- 
मेवासौ समाधिस्थोऽमवत् । 

भक्ता उल्छसिता बभूवुः । कञ्चिद्ानन्द्ध्वनिमकरोत्, कथ्ित्तदीय- 
चरणप्रागं सख्रमस्तकेऽस्थापयत्, कोऽपि छुुमान्यानीय तस्य पादौ समर्च- 
यति स्म । सवं प्रोन्मत्ता इवाभूवन् 1 एकमद् रुतं स्वर्गायं दरयमेतत् 
तदानीमेवःधचेतनः श्रीराङ्करः प्रसन्नेन मनसा स्वन् विरोकयन् प्रोवाच 
-““युष्मभ्यमहमिदानीं किं कथयामि, सर्वे्वदूमिश्चतन्यमधिगम्यताम् ।” 
इत्युक्त्वा तेन तत्तद् वक्षःस्थरसपशेपूर्ेकं प्रत्येकोऽपि चैतन्यवान क्रियत । 
उपस्थितेषु भक्तेषु केवखं द्वावेव “न हीदानीम्? इ्युक्तवता तेन न 
स्पष्टो 1* 

श्रौरक्रुरस्य शक्तिसंवछितः स्पर्शोऽयं भक्तानामाध्यात्मिकफे जीवने 
महन्तरमेकं परिवत्तेनं ज रः रा भ 

महत्तरमेकं परिवत्तनं कुबेन् शनैः शनैसतान् ईश्वरीय आनन्दे दृढतया 
प्रतिष्ठितान् विद्धौ । 

नैः नैः नै 

सम्भवतः १८८६ ईसवीयाव्दस्य फरवरोमासस्य घटनेयमास्ते- 
भ्रोठाद्घरस्यान्यतमान्तरङ्गपाषदो गोपाः (स्वस्मात् कतिपय-~वत्सरज्येष्ठ- 
त्वात् श्रोठाङ्करो गोपालं शृद्धगोपार-नान्नाऽकथयत्) तीर्थश्रमणात्परा- 

% अनन्तरमेकदा द्वावपीमौ भावावेदं स्पराता श्रीठकुरेण चैतन्यवन्वौ 
सम्पादितो | 
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वृत्त आसीत् । साधुभ्यः काषायवखदानाय तस्य समीहा बभूव । तदानीं 
गज्गसागस्यात्रासुपछक््य बहवः साधवः कचिकत्तायां समागता अभूवन् । 
तेभ्यः साधुभ्यो वसखादिदानसमीहायां व्यक्तोकृतायां श्रीठ्कुरः प्रोवाच 
-- "अत्रत्या ये सबं त्यागिनो मक्ताः सन्ति-एम्योऽभ्यर्हिताः साधव- 
स्वया कुत्र रुप्स्यन्ते १ अत्रैकैकोऽपि सहखसाधरुगौरवान्वितो वतेते । 
एभ्यः प्रदानेनेव तव कायं सम्पत्स्यते 1” श्रीठाङ्करस्य निर्देशमनु सत्य 
वद्धगोपारो दादक्षगेरिकवख्राणि तावत्यो दद्राक्षमार्चन्दनादी[न च तत्- 
समीपमानिनाय । तानि गैरिकवखाणि मालादीनि च स्वहस्तेनैव तेन 
नरेनद्रादिभ्य एकादश्मक्तभ्यो दत्तानि,* अवशिष्टं गैरिकं वसनं ततो- 
ऽनन्तरं गिरौशचन्द्राय ससर्पितमभूत् । 

आडम्बरविदीनरमिदमनुष्ठानं जागतिके इतिहासे मह ्वपू्ंका घटना । 
यतस्तदिने किर “श्रीरामच्रृष्णत्यागिसंघस्य'' स्थापना बभूव । एतदनु- 
छ्ठानाभ्यन्तरे त्यागिसंघीयामोघशक्तिबीजं निहितमासोत् । युगावतारः 
श्रोटाङ्करः स्वहस्ताभ्यासेव संघस्याभिषेककायं सम्पादितवान्, युगधमे-. 
प्रचाराय च तस्मै सहसखाधिकवर्षीणां स्थायित्वमसौ प्रादात् । 

रामैः शनैमीर्चमासः समायातः, श्रीरामचछृष्णशरीरं पृवापक्षयाऽपि 
क्षीणतां प्रपेदे । कण्ठे ईशौ व्यथा आसीत् यद् भोजनं तु दूरे तिष्ठतु; 
सामान्यजरीयपदार्थोऽपि गकाभ्यन्तरं नेव कन्तु शक्यते । जगन्मात्रा 
तस्मै प्रदर्दितम्-“एमिरगणितयुखस्त्वमेवादनासि 1? ` तस्य ॒कष्टम- 
वलोक्य पाषागा अपि द्रवन्ति स्म । 

® नरेन्द्रः; यखारः, योगीन्द्रः, बाबूरामः, निरज्ञनः,+ तारकः, शरत्, 

शी, बृद्धगोपाठः, काटी; खश्च ति-नामकेभ्यो निजरिष्येभ्यः भीठङ्करो 
गेरिकिवस्राणि प्रादात्! देहत्यागादूबंमेकादद्षरिष्येभ्य एतेम्योऽन्यमावेनापिं 

श्रीटाङ्कुरेण संन्यासदीक्षा प्रदत्ता | द्वारं दारमुपस्थाय माधुकरीं भिक्षां रहीं ते 

प्रहिताश्चापि 
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८६ ईसवीयाब्दस्य माचेमासस्य चतुदेशी* तिथिः । गम्भीराया 
निशायाञ्च कार आसीत् । महता कष्टेन दानैः शनैः श्रीटाङ्करेण व्याहतम् 
मदथं यूयं रोदिष्यथ, अत ॒एवेतावत् कष्टः सहे । “एवंविधं कष्टः- 

मिति सवे वदेुश्वत्त्िं शरीरमिदं परित्यक््यामि ।'”"श्रुत्वेतद् भक्ता 
मौनिनोऽश्रूणि विसुच्न्ति । 

निक्षया सहेव तस्य रोगो ब्ृद्धिसगमत् । कठिकत्तायां द्राक्तरस्या- 

हानाय संदेदाहरः प्रहितः । शनैः शनैः किञ्िःस्वास्थ्यमनुमवन् श्रीटाङुरो- 
ऽस्पष्टस्वरेणोक्तवान्--“अइमनेकानीश्वरीयकरूपाणि परयासि ! ` तेष्वेव 
( स्वरारीरं प्रददय ) अध्य रूपध्यापि दशेनं करोमि 1" 

आगाभिनि दिवसे प्रातरेव श्ीटाक्करो भक्तेः सह भधकेतेनास्पष्टस्थरेण 
वातीरापं कुवन्नासोत्-“यदि शरीरभिदं कानिचिद् दिनानि समस्थस्यत 
तहिं वहवो जनाश्चतन्यराममकरिष्यन्त 1". किचित् क्षणं मौनमास्थाय 
-पुनरगादीदसौ--“किन्त सा (जगन्माता) न रक्षिष्यति, नैव रक्षिष्यत्यसं। 
सररुमखोऽयं ( स्वदेहं प्रदश्य ) सम्भवतः सवं ( मोक्षादिंकं ) यतः 

दद्यात् ! एकतः कखियुगे भ्याने जपे चासक्ता न सन्ति 1. `राखाखः स्तेह- 
पूणस्वरेणोवाच--"भवान् जगन्मातुः समीपे प्राथेयतु यदेहोऽयं 
कानिचिदिनानि पुनस्तत् ।“ श्रीठाङ्करः केवलमेतावदुकवाच--“इदमी- 

धरेच्छाधौनम् 17: 

कञ्चित्कालं मौनमवम्ब्य पुनगम्भोरस्वरेणोवाच--“जस्य ( मम ) 
अभ्यन्तरे द्वौ स्तः, एकः सः (इश्वरः) द्वितीयश्च भक्तो भूए्वाऽस्ति । तस्येव 
( भक्तरूपस्य ) करो भमः, स एव रग्णोऽप्यस्ति । अवगच्छसि चु ? `क 
कथयेयम् , कोऽवधारयिष्यति ? `स च सानवावतारमाभित्य भक्तेः 

# कृथामूंतस्य तृतीये माये, १८९१ पृषं | 
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साधेमायाति । मक्ता अपि पुनस्तेनैव सह गच्छन्ति 1" `" तस्य देवबाणी- 
© 4 [क ¢ श 

माकण्यं सवे स्तम्भिता विस्मिताश्च बभूद्ुः। 

अनन्तरं श्रीरामच्ष्णो मृदुस्वरेण नरेन्द्रमभ्यधात्-“^त्यागस्याचश्य- 
कताऽस्ति ” पुनरूवाचः ` "“परयामि ( आत्मानं प्रदइयं ) अस्याभ्यन्तर- 
तस्सवमस्ति 1 

तदानोमेकस्मिन् दिने श्रीठकुरेणालौकिवं दशनमनुष्ठितम् । तेन 
-- तदौयं सूक्ष्म शरीरं स्थखरारीरतो बहिर्निस्सृत्य भ्राम्यति 1 ततस्तेन 

प्ोक्तम-“मया दृष्ट, सकत्रेव प्ष्ठभागे ब्रणमुद् भूतमस्ति । विचारितं, 
कथमेतदुदुमूतम् १ ततो मात्रा प्रदरितम् , यत् अनुचितान्यपि कायणि 
कृत्वा छोकाः समागत्य स्प्ररान्ति स्म, तषां दुदंश्ामवटोक्य मनसि दया- 
भावः प्रादुरभूत् , तेषामेव दुष्कमस्वोकारफटप्रमावत इयमवस्था जाता । 
तत एव तु ( स्वीयं कण्ठं दशेयित्वा ) इदमभवत् । अन्यथा शरीरेण तेन 
न किच्िद्न्याय्यं कृतम् । पुनरेतावान् रोगभोगः कथम् ?” जोवानां 
पापभारपरहणेनैव तस्य शरीरे भयावहोऽयं रोगः समुत्पन्नः । तस्य मुखा- 
देतदशेनकथामाकण्ये बहुभिरभक्तेमंमान्तिकव्यथाऽनुमूता । 

४) नैः नैः 

एकतो वारं वारं भावसमाधिः गम्भोरास्ताच््विक्यः कथा असह्यं 
कष्टम् । किन्तु सहेवैतैः रङ्ग-रसिकतायामपि नास्ति काचिन्न्यूनता 
दैरोऽनिवेचनोयः प्रेमस्वरूपःः-आनन्द एव तद्रूपम् । अतो हिं 
श्रीठाङ्करः सदानन्दमयोऽस्ति । 

कारोपुरस्योदयाने एकदा श्रीमाता ८ श्रीसारदादेवी ) सा्धंद्रयसेटक- 
दुग्धपृणं पात्रमादाय सोपानान्यारोहन्ती दिरसश्चङ्क्रमणेन पतिता । 
गुल्फस्यास्थि निजस्थानात् परिच्युतम् । सीघ्रमेव सा समुलथापिता, समा- 
नोता च । दारुणयन्त्रणा अविद्यत । श्रोठाङ्करः श्रुत्वा बाखभक्तं बावृरार्मं 
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प्रोवाच--“बाबूराम ! किमिदानीं भविष्यति १ पथ्यस्य क उपाय 
करिष्यते ? को म्यं पथ्यं दास्यति ? तदानीमसौ मण्डं अंक्ते स्म। 
शरोमातेव मण्डं निमाय तं भोजयति स्म। श्रीमातु्नासिकायामेकं 
वरहन्नासामूषणमासीत् । अतो नासिकां दशेयित्वा हस्तसंकेतेनासौ 
बावृरामं प्रोयाच--'अये बाबृराम ! एनां पेटायां स्थापयित्वा शिरसि 
करत्वा समनेतु शक्ष्यसि ? तस्य परहाससंवदितां बातामाकण्य 
बालमक्ता हसन्ती सुवि टोदछन्यमाना बभूवुः! 

कमक ८ "दू ° =--~ 
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अन्तरङ्कान् त्यागिनः पाषदान् आदाय श्रीरासकृष्णदेवेन कारीपुरो- 
द्याते भावी शधमेसङ्कः संस्थापितः । ““कास-काच्चन-त्यागः” एव तस्य 
दीक्षायाः प्रथमो मन्त्रः ! स्वंविधकासनानां, किं बहुना, युक्तः समीहाया 
अपि परित्यागः । श्रीटाक्रुरस्तेभ्यसत्यागिपाषेदेभ्यो नानाम वेर्दौक्षामदात् । 
तान् विविधसाधनानकारयत् , सर्वाण्यपि तस्तवान्यशिक्षयच्च । 

तेनोक्तम--“ नरेन्द्रो छोकरि्चां दस्यति।” केवलं नरेन्द्र एव कथम् ? 
नरेन्द्रस्य नेतृसे प्रत्येकमपि शिष्यं जीवकल्याणसाधनाय आदशशाचाये- 
रूपेणाऽसौ प्र्तुतमकरोत् । भाविनामाचा्य॑ शिष्याणां जोवनं सात्त्विके- 
शर्येण मण्डितमसावकार्षोत् । एकान्तस्थर एव शिक्षेयमदीयत--न च 
साधारणभक्तसमभायाम् । श्रीखाक्कुरेण त्याभिभ्यः शिष्येभ्यो या गृह्यशिक्षा 
ये च गोप्यसाधनोपदेशाः प्रदत्तास्तस्सवं कथास्ते" प्रकाशितं न विद्यते । 
तस्य याः किटोपदेशवाण्यः कथामृते प्रकारिता: सन्ति तास्तु सवंसाधार- 
णानां समस्तजगतां कते विद्यन्ते । किन्तु व्यागिभ्यस्तेन येषां गृह्यसाध- 
नानां तन्ज्ञानध्य च शिक्षा प्रदत्ता, तेषाममभ्यन्तरे च यादृशः शक्ति- 
संचारः कृनस्तव्समष्िः--“अङिखितो वेदः 1" तत्सवं च केवलं पाषदानां 
जीवनस्याध्ययतेनेव परिज्ञातं शक्यते । 

सवऽपि पा्रदष्तप्रः पूणेतायाश्च सयुञग्बठप्रताका बभूवुः । भाव- 
समाधि ररेवदेवोदशन-उ्योतिदंशंन-शान्तिप्रश्रतिषु यस्य वस्तुनः कृते य 
प्राथेयते श्रीटाङ्करेण तस्मे तदेव प्रादीयत । किन्तु केवलं नरेन्दरस्तर्पिं 
नासादितवान् । स च चिरदान्तिमये, परमानन्दमये निर्विकल्पे समाधौ 
मग्नो भूत्वा स्थातुमेच्छत् । तेनोक्त प-अहं शान्ति समीहे, तदतिरिक्तं 
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परमेश्वरसपि नैव वाञ्छामि 1" श्रीटाक्ुरेण ज्ञायते स्म यत् नरेन्द्रस्य मनः 
स्वरूपे छीनं मृत्वाऽनन्वधाम प्रस्थातुं व्याकुखोभवति । परन्तु तदेतदसों 
नैव सम्पादयितुमियेष । नरेन्द्रं द्ारीकृस्येव तेन युगधमः प्रचारयितव्य 
आसोत् | | 

एकदा स्थिरमना नरेन्द्रः श्रीटङ्घरस्य गृहे समुपविष्ट आसीत् । “किमि 
चछसि, कथयतु ?--स्मितमुखेन भरोठङ्घरेण जिज्ञासितम् । साश्रनयनेन 

रेन्द्रेण प्रव्युक्तम्--“मम समीह्य विद्यते, शुकदेववत् केवलं समाधौ 
निमन्नितुम् , केवलं देहरक्षाये किञ्िन्नीचैरवतोय पुनः समाधौ विरोनो 
भवेयम् ।” श्रत्वेदं श्रीरङ्कसो गम्भीरोऽमवत् । स हि धिक्ठारस्वरेण 
प्रोवाच--“हृन्त ! हन्त !! त्वमेव महान् आधारः, तवेब मुखादोदशी 
वार्ता ! मया तु विचायते स्म, कद्ाचित्त्वं विदाख्वटवृक्ष इव भविष्यसि 
सहस्रशो मानवास्तव छायायामागत्याश्रयं प्राप्स्यन्ति! एतन्नभूत्वा, तव 
केवलं स्वमुक्तेरेव चिन्ता समुत्पन्ना ?” श्रुत्वेदं मुखमवनमय्य नरेन्द्रोऽश्रु- 
विसजनमकरोत् अचिन्तयच्च-'कियद् विशाखमस्ति हृदयमेतदीयप् ।” 

इतः किञ्चिदिनानन्तरं नरेन्द्रः सन्ध्यासमये ध्यानस्थ उपविष्टोऽस्ति 
रनः इनेस्तदोयं मानसं निर्विकल्पसमाधौ निमन्नममूत् । शरीरं स्थावरवत् 
स्थिर--बाह्यतो मृतवत् संवृत्तम् । दादागोपारेन दरोयमवलोकिता 
ङङ्कितेन भूत्वा त्वरितं श्रीठाक्करपाश्वसुपेत्य तेन भ्रोक्तम्--““नरेन्द्रो सरतः 
संवृत्तः!” स तु सवेमेवावागच्छत् । शान्तस्वरेणासौ प्रोवाच--““समी- 
चोनमभूत् ; तिष्ठतु कच्ित्कारमस्यामेवावस्थायाम्, एतदथेमेव मां बहूद्- 
विप्रमकरोत् 1" 

पर्याप्रनिशायां व्यतीतायां नरेन्द्रस्य ज्ञानं सनै: शनैः परावन्तत । किन्तु 
तदानोमपि मनः ररीरे नासीत् । स हि चीच्चकार-“मम शरीरं कुत्रास्ति ? 
पां समुपविष्टा भक्तास्तस्य देहं थपथपायमानाः प्रोचुः-“इदमस्ति 
तावकीनं शरीरम् 1 सहजामवस्थामासाद्य नरेन्द्रनाथः श्रीटाङ्घुरस्य 
समीपमगच्छत्। समाधिशान्तौ तदीयं मनः स्नातमासीत् । तं द्षव 
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श्रीटाज्कुरः प्रोवाच--किं रे} साम्प्रतन्तु मात्रा तुभ्यं सवं प्रदरितम् } ̀ 
यत् किञ्चिद् ट, सवंमधुना तिरोहितं स्थास्यति, कुच्विका ( कठा ) मम 
हस्ते स्थास्यति । इदानीं तवया मातुः कायं पूरयितव्यमास्ते । मातुः कर्ये . 
पूणं सति दरोयं पुनः परावर्सिष्यते 1” नरेन्द्रनाथस्य मनस्तदानीमक्षय- 
शान्तिमयमास्ते स्म । स च .मौनौभूय मुखमवनमयन् तस्थौ । 

५, # न 

क्रमशः श्रीरामङ्ृष्णो महाप्रयाणाय ससुदतोऽभवत् ) स्वीयं युगधमं 
प्रचारयितुं तेन त्यागिनामन्तरङ्गणां जीवनं तेनैव भावेन प्रस्त॒तमक्रियत । 
तेन ज्ञायते स्म यत् नरेन्द्रनाथं एव तस्य योग्य उत्तराधिकारी वत्तते ! 
एतस्मे विशिष्टकायायेव तस्यागमनमभूत् । एकस्मिन् दिने नरेन्द्रमाहूय 
तेन प्रोक्तम॒--“एतान् सर्वान् बालकान् तव हस्ते समपयामि, स्वयेतेषां 
निरीक्षणसंरश्षणं कन्तेन्यम् ।' ततश्च ॒संघजीवनयापनसम्बन्धे तेन 
नरन्द्राय अनेके सदुपदेशाः प्रदत्ताः । | 

महापरयाणस्य केभ्यञ्िदहिवसेभ्यः पूवेत एव श्रोठकुरः प्रतिदिनं सायं 
नरेन्द्रं स्वपाग्माहूय द्वारं पिधाय च बहुकारं यावत् तस्मे गद्यानुपदेशान् 
अदात् । ठीलासंवरणात् अष्टभ्यो नवभ्यो वा दिनेभ्यः प्राग् जसौ योगीन्द्रं 
पञ्ाङ्गमानेतुं संकेतितवान्, सौरश्रावणस्य २५ दिनेभ्योऽगं प्रत्येकदिनस्य 
तिथिनक्षत्रादिकं परितुसुक्तवांश्च । योगीन्द्रः पठन्नभवत् । श्रीठाङ्खरो नेत्र 
निमील्य सवं श्रण्वन्नमूत् । यदा योगीन्द्रः श्रावणसंक्रान्तिपयन्तं पठित- 
वान्, तदानीं तेन संकेतद्रारा पञ्चाङ्ग पिधावमाज्ञाऽर्पिता । तस्मिन् काङे 
केनापि न ज्ञातं यत् श्रौठाक्ुरेण देहत्यागदिनं स्थिरीक्रियते । । 

. देहत्यागस्य तरिभ्यश्चतुर्भ्यो वो दिनेभ्यः पूवं श्रोटाङ्करेण सखकसय्यग्ससीपे 
नरेन्द्र आहूतः । निस्तव्धताकारणोत् गृहं गु रुत्वपूणेमिव प्रतीयते स्म । गृहे 
तदानीं कथ्िधपिं नासीत् । पुस्त उपवेशनाय. नरेन्द्रं संकेतयन् श्रीरटाङ्कुर 
१२ 
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स्नेदपुरस्सरं निर्मिमेषदटृष्टया तदभिमुखं निरीक्षमाणः शनैः रानेगम्भीर- 
समाधौ कीनोऽमवत् । तस्मिन् समये नरेन्द्रनाथेनैतदनुभूतम् , यत् श्रौठकु- 
रस्य शरीरात् सृ्ष्मस्तेजोरदिमरेको निगद्य तदभ्यन्तरे प्रविशतीति । शनेः 
शानेस्तस्यापि वाद्यचेतना व्यदुप्यत, स चापि समाधिस्थोऽभमवत् । बहोः 
काङस्यानन्तरं सहजां दशां प्राप्य तेन हृष्टं यत् श्रीठाङरो मौनी भूत्वा- 
इभ्रूणि वियुच्चति । कारणे प्रषटे श्रीटजते व्याजशर--“अथ तुभ्यं सवे- 

सखमपयित्याऽइमकिञ्चनोऽस्मि संवृत्तः । अस्याः शक्तेः प्रभावेण त्वया 
जागतिकानि बहूनि कल्याणानि विधास्यन्ते । कार्ये पूणं जाते पुनस्त्वं 
्रत्यागमिष्यसि }”‡ ततः क्षणात् श्रीरामकृष्णशक्तिनेरेन्द्रनाथे 
भ्राविश्चत् 1 श्रोठाङकुसो नरेन्श्येकस्वरूपतां प्रप्राविवाभूताम् । 

देहत्यागे केवरं दिनद्यमवरिष्टमासीत् । श्रीठाकरुरोऽसह्यरोगयन्त्रणया 
कातरतामगच्छत् । नरेनद्रस्तस्य शय्यासमीपेऽधौमुख उपविष्टोऽभूत् । 
तदानीमेव सहसा तस्य मनसि भावोऽयमुत्पन्नो यद् यदि एतदारण- 
दारीरिककष्टसमयेऽपि “अहमस्मि भगवान्” इति कथयेदयं तदाऽहं 
्रत्येष्यासि । परमाश्चयेम्. ! नरेन्द्रमनसि वादृशविचारोदयसमक्षाटमेव 
श्रीरङ्ुरस्तदभिमुखमाननं परिबत्यं स्वस्थकण्ठेनोक्तवान्-“यश्च रामः 
यो वा कृऽ्गस्तौ द्वावपीदानीं (स्वशरीरं प्रदरईये) शरीरेऽस्मिन् रासकृष्णरूपे 
विदयते । तव वेदान्तदृष्छ्या न हिं 1 नरेन्द्रः सापराध इव मुखमधः कृत्वो- 
पविष्टो बभूव । हृदयसुन्मथ्याश्रुधारा तदीयनेत्राभ्यां प्रावहत् । 

१२६३ वबङ्गाब्दीयसौर्रावणस्येकर्वरिशत्तमतिथिः, सूय॑वासरग्थ ।* 
इदमेव श्रोरामकृष्णनरखीराया अन्तिमं दिनम् । व्योसस्ताक्लावितवाता- 
वरणं तद्वियोगकरुणध्वनिना व्यथितमिव बोभूयते स्म! भक्तानां 

# पञ्चाज्गमनुखत्य तस्मिन् दिने १८८६ ईैसवीयागस्तस्य १५. तारिकाऽऽसीत् । 
भरीरामङ्कष्णदेवः ३१ श्रावणस्य रत्रौ १ वादनानन्तरं गंभीरसमाधौ म्ोऽभवत् । 
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भारक्रान्तप्राणेषु श्रीरामश्ष्णोऽद्य नवीनरूपेण समागतः! `` स हि दार- 
णया यातनया पेपीङ्यमानोऽमवत् । नाडी क्षीणाऽसम्बद्धा च प्रचरति 1 

इदानीं ससयेऽपि भक्तैः साकं गम्भीरतचतवचची प्राचखत् । कस्य- 
चित् रिरसि हस्तं परिभ्रासयन् प्रेम प्रादशेयते 1“ सन्ध्यात: प्रागेव 
तस्य सातिशयं श्रासकष्टमजायत । भक्ता अश्रूणि व्यमुञ्चन् । सवेऽपि 
श्रीटाङ्करस्य शम्याया्चतुर्दिश्चु शान्ताः संतस्थिरे । | 

सन्ध्याया अनन्तरं तेन किचिद् बुुक्षाऽलुभूता । सेवकाः सामान्य- 
पथ्यं ` मोजयितुमचेष्ठन्त । किन्तु गङाभ्यन्तरे न किश्िदप्यवातरत् । 
ततन्चासौ गम्भीरे समाधो निमभो बभूव । शरीरं स्पन्दनशूत्यं सुस्थिरं 
च संवृत्तम् । 

मध्यरात्रौ तस्य सहजदशा पुनः प्रतिनिघ्त्ता। तदानीं पुनरनेन 
किच्चिद्भोक्तुमीहा प्रकारिता । बहुरिरोधानसा्टाय्येनासौ समुपवे- 

केचित् पुरुषास्तमेव देहत्यागमवागच्छेन् । पाश्वात्यस्योतिषगणनया समयेऽस्मिन् , 
अगस्तस्य १६ तारिका सोमवासरश्चासीत् ! पूवप्रकािते कुचापि अन्ये भ्रीगकुरस्य 
देहत्यागकालः १६ अगस्तो रविवारश्च छिखितो निमाल्यते । पाश्चात्यज्यौतिषगण- 
नानुसारेण मध्यरात्रौ द्वादश्वादनानन्तरं परर्विदिनमारभ्यते ! अगस्तमासस्य 
धोडरातारिकायाः स्वीकारे सोमवासरस्य स्वीकृतिरेव सम;चीना प्रतीयते } 

भरीठाकरुरस्य देहत्यागप्रसङ्ग सवामी रामकृष्णानन्द एकस्थाने प्रोक्तवान्- 
(मगिर्नदेवमात्ङृते ‰२8.1711ह115118. 2700 पऽ 05 701€७-नामम्न्ये 
१६१-६३ पृषं )- “वयं द्वितीयदिने श्रर्थात् सोमवासरे एकद्विवादनं यावत् 
समाधितस्तस्योत्थानस्याश्ामङमं । तदानीं काठ्ऽपि भीटाङ्कुरस्य शरीरे विद्यष- 
तश्च पृष्ठमाग इषदुत्ताप आसीत् 1 ̂  “श्रीरामङ्ृष्णपोथी-पुस्के ६२२ पृष्ठे 
समुपकभ्यते यत्-द्राकतरः सरकारः अगस्तस्य षोडशतारिकायां सोमवासरे 
दिने प्राय एकवादनकार समागत्य भ्रीरामङृष्णं समीचौनरीत्या परीद्य चः 
दुःखं ्रकाशयनबोचत्-“अनुमानतः अधंधण्टापूबमयं स्वदे परित्यक्तवान् } 
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रितो जातः । तेन ईषत्पानीयसमा 'सूजीः विना क्ठेशा मरिता, प्रोक्तं 
च-“इदानीमहमतिरायस्वच्छन्दतामनुभवामि । नरेन्द्रनाथेन किञ्चित्, 

दायितुमसावनुरुद्धः। तदानीमेव काङे सोऽत्यन्तस्वाभाविकेन स्वरेण 
कारत्रयं “कारी ~नान्नः समुच्चारणमकरोत्, द्वितीये क्षणे च शयितवान् । 

निस्तम्धा निरा । कुतश्चिच्च शिङ्कुरङ्कतिः श्रूयते स्म । रात्रौ एक- 
वादने, द्विभिनिटयोः ( कस्यचिन्मत षण्मिनटेषु ) सहसा तस्य सवाङ्गघु 
वारं वारं सपुखुकानि रोमाणि समुदश्चन् । तस्य दृष्टिनासाग्रं भ्रतिष्ठिता- 
ऽऽसीत् । सम्पूण मुखमण्डरे दिव्यानन्दमयी दीप्रिजागत्ति स्म । स च समा- 
धिस्थो जातः) समाधिरयं महासमाधौ परिणनाम, श्रीरामङ्रष्णदेवः स्वरूपे 
व्यलीयत । अंरी अंशश्च द्रौ मिख्त्विकतां गतौ । 

श्रीमाता ठकराणी ररोद-“मम मातः ! कालि ! मां विहाय क 

गतासि ?" 
---:"--- 





भ्रीभारदादेदचरितम् 
श्रोरामच्रष्णो नरदेहमत्यजत् । परन्तु तदीयो भाव्रराशिदिग्दिगन्तं 

पुवंपश्चिमं, उत्तरदक्षिणं, देशदेशान्तर, दृरदूरान्दरं सवत्रेव पक्षौ 
विस्तारयन् प्रसरघ्र स्ते | स हि भावरारिर्विश्वमानवस्य धमन्युपधमनीषु 
नानाछन्दोभिः बहुभिः प्रकारर्विचित्रां प्रणराक्ति सञ्चारयन् अभिनवां 
चेतनामुद्बोधयन् प्रसरति । 

श्रीसयमक्रष्णस्य खीखासङ्किनी श्रीसास्दादेवी या किर तेन 
निजाधाङ्किनीरूपेण गृहीता, सेदानीं नरदेहे एव विद्यते । सहधर्मिंणी- 
चिषये श्रोठाकुरोऽवोचत््-“सा शारदा, सरस्वती -“ज्ञानदानार्थ- 
मागता 1" 

श्रीटाङ्करस्य देहपरित्यागानन्तरं श्रीसारदाऽपि देहत्यागस्य निश्चय- 
मकार्षीत् । हन्तु श्रीराङ्कुरेण नैतत्समर्थितम्। तेनोक्त-“साम्प्रतं 
त्वं न गन्तुः राक्रोषि। अत्र बहूनि का्यण्यवरिष्टानि सन्ति} 
युगावतारो मानवदेहं परितत्याज । किन्तु तेन स्वीया शक्तियगधरम- 
प्रचाराय संरक्षिता । सारदादेवी नरदेहे स्थिता बभूव । 

अघ्रास्माभिः श्रीसरारदादेव्या जीवनस्य संक्षेपतो दिग्दशनं 
कारयिष्यते । श्रीरामक्रष्णभक्तसंवे स! “श्रीमाताटाङ्कराणी इति 
नाम्ना एतेन ख्पेण च पररिचताऽऽसीत् । 

५1 ॐ नैः 

वोक्रुडामण्डलास्तगते जयसामवारीभ्रामे, १२६० वंगाब्दस्य 
र { ( 31 १ ¢ 

पोषस्याष्टमे दिवसे ( कृष्णपक्षस्य सप्तम्यां तिथौ ) ( १८५३ ईसवीये 
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हायते दिसम्बरमासस्य द्वाविशतितमतारिकायां ) ब्हस्पतिवासरे 
रामचन्द्रमुखोपाध्यायस्य इयामछुन्दरीदेव्याश्च प्रथमसन्तानरूपेण 
श्रीसारदादेव्या जन्म गृहीतम् !* जयरामबाटौम्रामस्तु खघुरासीत् , 
किन्तु तत्र ब्रह्मणानां गृहाण्यधिकान्यासन् । अस्य उत्तरस्यां पूव्यां 
च दिर सीमनिदश् कवन स्वल्पपरिसर आमोदो नदो छतावदटा- 
स्यमानः प्रवहति स्म, येन य्ामोऽयं जनितरामुषरः समृद्धश्चाभवत्। 

स्वज्नमसम्बन्धे श्रीसारद्ादेव्या सुचितमासीद्--“--मम जनुरपि 
एतष्य ( श्रीटाक्कुरस्य ) समानमेव जातम् । जननी रिवहरे ( शिईडे ) 
देबदशनाथ गच्छत् । परावत्तनसमये जयरामबाटीपश्चिमसमम- 
पाशं सहसैव सौचगमनेचछाप्रादुमीवात् देवाखयनिकटस्थस्येकवृक्षस्य 
तरू सा गतवती । रौचं नाऽभवत् । छन्तु तयाऽनुभूतं यत् एक- 
परकारको वायुस्तस्या चदरं प्रविवेश, येन सवीयजुद्रं तया गुरुभूतमिव 
प्रतीतम् । सा उपविष्टेवासीत् । तदानीं मम जनन्या विलोकितं यत् 
रक्तं कोशयवसखं धारयन्ती एका पच्छषड्वषदेदीया सुस्द्री बालिका 
वृक्षराखातः समवतीणों पाश्चैमागत्य सखकोयौ कोमलौ करौ प्रष्ठदेशतो 
जनन्याः कण्ठे समप्यं प्रोवाच--““मातः ! अहं तव गृहं आगमि- 
ष्यामि । 

तदानों जननी संज्ञाहीनतां प्रपेदे। स्वे गत्वा तायुस्थाप्य 
समानिन्युः । सेव बाछिका जनन्या उद्र प्रविष्टा, तेनैव मम. जन्मा- 
ऽभूत् । गृहमागत्य जननी घटनामिमामवणेयत् 1 एतस्याः घटनायाः 
केभ्यञ्चिदिनेभ्यः पूवं ॒श्रीसारदादेवीजनकश्रीरासचन्द्रमुखोपाध्यायेने- 
कर्मिन् दिने मध्याह्कारे निद्रावस्थायां स्वमरे दृष्टम् यत् काचित् 
देमाङ्धिनी बालिका पृष्ठत आगत्य तस्य कण्ठाण्ेषं कृतवती । 
चालिकाया जसाधारणसोन्दयं बहुमूल्यारंकारांश्चावखोक्य स तां 

% रामचन्द्रमुखोपाध्यायस्य दे कन्ये पञ्च पुत्राश्च आसन् ] सारदा, कादम्बिनी; 
प्रसन्नकुमारः, उमेरचन्द्रः, काठीकुमारः, वरदाप्रसन्नः, अभयचरणस्चेति । 
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काचिदहेवोति अमन्यत । विस्मितः सन् रामचन्द्रस्तामप्रच्छत --'कासि 
त्व'मिति। सातु निग्दितिवीणास्वरेण स्वरेण प्रोवाच-यमह् तव 
गृहं आगत्वतीः । निद्राम जाते रामचन्द्रः स्वप्रवृत्तान्तं स्मरन्नचिन्तयत 
यत् स्वयं छक्ष्मीरेव तस्मे दरानं दत्तवती । परं सवं तेन रहसि एव 
स्थापितम् । 

रामभक्तो रामचन्द्रमुखोपाध्यायः कलिकत्तातः समागत्य सखी- 
मुखात् सवेंमिद्माकण्योवधारितवान् यत् स्वयं भगवती तस्य गृहं 
समागच्छति । दम्पती भक्तिधुतचेतसा संयतमनसा च देव्यागमन- 
प्रतीक्षामकरुताम् । 
[सय जन्मग्रहणात् सारदादेव्या बाल्यकालः महति दारिद्र 

व्यतीतः । तस्याश्चरित्रस्य सेवाभावः भ्रारस्मिक्जोवन एव प्राक्स्य- 
मगच्छत् । अतिर्शवावस्थायामेव सा गर्भधारिण्या निजमातुबेहू- 
विधेषु कार्येषु विविधानि सादाय्यानि सम्पादयितु प्रावतंत । कनिष्ठ- 
सोदराणां निरीक्षणरक्षणादिक तदीयमन्यतमं प्रधानकार्यमासीत । तया 
कथितम्--“अहं सोदरानादाय गङ्गां स्नातुमव्रजम् ¦ आ मोद्रो नद एव 
अस्माकं गङ्खा । गङ्गायां स्नात्वा भृष्टं तण्डुलं भुक्त्वाऽहं सर्वानादाय 
स्वगरृहमागच्छम् । बहुवारं गङ्गास्नानस्य ममाभ्यास असीत् 1 

किञ्िदधिकवयोऽवस्थामधिगत्य सारदादेव्या स्वजनकस्य 
कार्येषपि साहाय्यदानस्यारम्भः छतः; | क्षेत्रेषु कर्मकरभृत्येभ्यो भज॑न- 
दानम्, आकण्ठजठेऽवतीयं घासञत्तंनम् इत्यादीनि बहूनि कार्यजातानि 
तयाऽनुष्ठितानि ।* किन्तु रामचन्द्रः कन्यां देरव मत्वा तां प्रति श्रद्धा- 

% परवतिकाटे सारदादेव्या सूचितं यत् धासकर्तनकाछे तत्समाना 
काचिद्परा बाटिका जलेऽवतीयं धासमकत्तयत् । एतदूविषयवर्णनावसरे परेभ्य- 
स्तया प्रोक्तम्--“ बाल्ये मयाऽवलोकितं यत् मत्सदृशी बाछ्किका सदैव मया 

सह निवसन्ती मम प्रत्येककाये सादाय्यमाचचार, मया साकमामोदप्रमोदमप्य- 
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सम्सानभावनामक्र्पीत्। सारदा तस्य प्राणेभ्योऽप्रधिकं प्रियतर! 
चभूव 

एतयो दरि द्रघ्ाह्यणद्म्पत्यो मद्व ् षम्बन्धे सारदादेव्येधैकवार 
प्रोक्तम्--“मम पितरौ सातिरायसाधुस्वमावौ स्तः। रामे पितुमहती 
मक्तिरभवत् ¡ भक्त्या सदैव तस्य परोपकारितवे नेठिकस्वे च न्यूनता 
नासीत् । ̀ जननी चापि सुतरं कृपाट्बेभूव, सा अन्नपानदानेन छोकाना- 
मातिथ्यमक्ररोत् । तावतीव सरलग्रहृती आस्ताम् । अत एवाहमस्मिन् 
गृहे आविरभवम् ।"' 

सारदादेव्या बाल्यकारीनघटनाविशेषस्य किमपि विवरणं 
नोपठम्यते । ्रामौणानामन्योन्यबालिका नामिव पित्रोः स्नेहपरिपूरणे कोड 
तस्या अपि छाछनं पाटनं चाभवत् । पितरो तां सस्नेहं “सःरु-नास्ना 
समाहयतः स्म । बाल्यकाज्ञे सारदादेव्या कथिद्पि लेखनपठनघ्ुयोगो 
नासादितः । किन्तु परस्तात् स्वचेष्टयाऽसौ फिल्चित् ठकेखनपठनारिकम- 
शिक्षत । बाल्यकाठादेवासौ शान्ता अङ्ुटिखा च बभूव । सरलता 
मूतेरूपेव समागमत् । क्रीडासहचरीभिः सह न तस्याः कोऽपि कहो 
जातः। परन्तु कदाचित् अन्यबाखिकाप्ु परस्परकरहे जाते क्चटिति 
सा तासु सौमनस्यमकरोत् । देवदेवीनां प्रतिमा निमय पुष्पबिल्वपत्रा- 
दिभिः तत्समचनं तस्ये अतीवारोचत । 

षष्ठं वषँ पदाषणं कुवत्या एव तस्याः पाणिग्रहः श्रौ रामकृष्णेन सह 
समभूत् । अस्य विवाहस्याप्येक इतिहासो वत्ते, यस्य ममपि बहुगौरव- 
पूणेमास्ते } श्रूयते यत् हृदयस्य भामे शिवहरे ( शिहड़े ) गीतयुराण- 
प्रवचनादौनामयोजनमबोभूयत । एतदुपलक्ष्य श्रौरामकृष्णदेवोऽपि 

करोत् } कर्मिधिदल्यस्मिन् समागते न मयाऽसौ विलोक्यते स्म । ददोकादश- 
वर्षाविस्थां यावदियं दशा बभूव ।” भगवतीसंगिनीगणो बाल्यकाखादेव भ्रीसारदा- 
देव्या सह् विचरनासीत् । 
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रिवहरे समाययौ । पार््वर्तिभ्यो भ्रामेभ्यो बहवः खीपुरुषा गानं श्रोतुं 
 रिवहरे समाजग्मुः इयामासुन्दरी चाऽपि सहेव्र सारदां नीत्वा 
` समायाता । शिबहरे एव तस्या मातृनियः । गीतादेरनन्तरं सभायां 
विसर्जितायामेका प्रतिवेशिनी सारदा कोड कृत्वा परिहासस्वरेण 
तामणरच्छत्- “एषु केन सह विवाह करिष्यसि {” तदानीं बाङिकिया 
सारदया उच्चैर्विहस्य द्वाभ्यामेव कराभ्यां समीपोपविष्रश्रीठाछराभि- 
 सुखमिङ्खितं कृतम् । एतावत्या वाल्िकाया भाविनः पद्युर्निदंसः, तथैव 
न्व श्रीरामक्ृष्णद्वाराऽपि भावावस्थायां भाविन्याः पलन्याः सम्बन्धे पूतो 
निध्ैरणम्, इति घटनाद्वयम्योन्यपरिपोषकमतीव विस्मयजनकं च । 

सारदादेव्याः पिवृग्रहजोवनं जागतिकदृष्टया नितान्तकष्टपूणे- 

मासीत् । बालिकया सत्याऽपि तया बहूनि का्यौण्यक्रियन्त । एताव- 
स्स्वल्पावस्थायामपि चुह्िकास्थानपरिष्कारादिकमपि सम्पादयन्ती सा 
ओदनहण्डिकामप्यवतार यितु चुह्भितो नाशक्रोत् । ततस्वत्पिता तां हण्डिकां 
न्वुह्वितः अवातारयत्। परन्तु तयेतादकसवंकायेसम्पादने भ्रमेदो- 
ऽन्वभूयत । | 

जयरामवाटीग्रामे, तत्पाश्वर्तिषु स्थानेषु चेकद्ा महादुर्भिक्षमापतत्। 
तदानीं काल्ञे धमप्राणरमचन्द्रस्य परमोद्ारहृदयपरिचयो जायतं । 
कद् चिद्नन्तरं श्रीसारद्ादेव्या मक्तेभ्य एकवारं चच कृता---कर्दि चित् 
( ६२७१ बङ्काब्दे ) प्रदशे तत्र भयङ्करं दुरभिश्चमसूत्। अनेके मानवा 
भोजनाभावान्मम गृहं समागच्छन् । अस्माभिः पूववषोसन्नधान्यरारिः 
ुसुलेषु सुरक्षितः समक्रियत । पिक्रदृवस्तमेव धान्यराशि तण्डररूपेण 
परिणमय्य, तत्र च माषद्विदरानि प्रक्षिप्य हरण्डकाघ्ु कृसरान्नं पाच- 
यित्वाऽरक्षीत् । अवोचन ““स्वगृहबासिनः सवं एतदेव भोक्ष्यन्ति, ये चात्र 
समागमिष्यन्ति तेऽप्येतदेव भोजयित्तव्याः । मम सारदायाः कृते 
समीचोनवण्डुकानां भक्तं निमतन्यम् । सा तदेव खादिष्यति ।” किन्तु 
कदाचित् एतावन्तो मानवाः समाययुयेत् कृसरान्न' न पयोप्रमभवत् । 
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ततः पुनर्निमाणाय चुह्िकोपयस्थाप्यत । तदेवोष्णं सरं परिवेष्य 
तच्च रीतरीकनत्त व्यजनेन मया वातश्चक्रे । हंहो ! यतो बुसुक्षाञ्वाटा- 
पीडिता जना भोक्तूमुपविष्टा अभूवन् । एकस्मिन्दिवसेऽसपरय- 
'डोमजातीया काचित् खो आगता-- तस्याः िरोरुहास्तैखाभावेन जदी- 
भूता, बुभुक्षया च नेत्र उन्मादपूणं इवास्ताम् । सा द्रतमागच्छन्ती 
धेन्वाः कृते स्थापितायां गत्तिकाङ्कुण्डिकायां जखाद्रेतण्ड्टङ्कट्रनो द् त- 
चुणं यद्ासीत्तदैव भोक्तुमारभत । तदाछोक्य सर्वेऽपि तामूचु 
अभ्यन्तरे गत्वा छरसरान्नं भक्षय इति । पर बुखुक्चापीडिता सा तद्रचने- 
ऽदत्तावधाना तदेव चृणं भक्षयन्ती तस्थौ । ̀  एतद भयावह दुर्भिक्ष- 
मभवत् तर्मन् वषं 1 

सारदादेव्या बाल्यमिषेण परिणममानकरुणापरदुःखकातरतादीनि 
यानि मुकुछितान्यासन् , तान्येवानस्तरं तदीयमाव्रस्वाभ्यन्वरतः पृणं- 
विकसितानि बभूवुः, येषां दिव्यः सोरभैः सहखरः.- -भ्राणाः शान्तिमुपे- 
यिवांसः । सन्निहिते भविष्यति काल्ञे च संख्यातीतप्राणेः प्ररणां 
प्राप्स्यते । 

\ 1 रः 1 

१२७४ वदङ्खाञदे ( १८९७ ईसवीये ) श्रीठाक्करः विवाहात् प्रायः 
सप्रहायनानन्तरं कामपुङ्करमाजगाम । जयरामबारीतः सारदाऽपि 
कामारपुक्रे समानोता ।# तदानीं कालेऽस्या अवस्था चतुदृरावष- 

भतन न 

# इतः पूवम् १२७३ कषे श्रीसारदादेवी बारदयं कामारपुकुरे समायाता । 
तदानीमसो नूतना वधूः, तत्कृते नवीनं वातावरणम् } स्थानमपि नवीनम् । 
हारुदारतडागे एकाकिन्या स्नानाथ गमने तया भीतिरनुभूयते स्म । परन्तु नासीत् 

किंञ्चिदुपायान्तरम् 1 बिभ्यती गृहान्निःसृत्य पश्यति स्म यत् तदवस्थास्मकालीना 
अष्टौ बालिका मागे स्थिता अभूवन् । ता अपि स्नातुमगच्छन् । सर्वाः सहैव 
वार्तालापं विदधत्यः प्राचठन् 1 चतस्रो बालिकाः पृष्ठ, चतद्लश्च तस्याः 
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देशीयाऽमूत् । तदा च प्रायः षण्मासान् श्रीटाङ्करस्य समीपं स्थित्वा 
तया बहूनां छोकिकानामाध्यात्मिकानां च विषयाणां िक्षाऽधिगता । 

एतेषु मासेषु श्रीरामकृष्णस्य दिव्यसंगति-फटस्वरूपं श्रीसारदा 

देवी अतोव शान्तस्वभावा, विचाररीला, निःस्वाथेप्रेमपरया चाभूत् । 
तथैव मनसि सदाऽऽनन्द् पूणौ भूत्वा दुःखपीडितमानवमात्रेऽनन्ते सम- 

वेद्नापरिपूणहदया; क्रमश्च करुणाया साक्षास्रतिमाऽजायत । 

बहुरात्रिपयन्तं भावाविष्टः श्रोटाक्ुरो म्रामीणक्षीपुरुषाणां समीप- 
मुपविष्ट ईश्चरचचौमकरोत्। तामाकण्ये सास्दादेवी विगतबोध। शयिता 
बभूव, दृष्ेतदन्याः खियस्तां बोधयन्त्य उचुः-- “एतादृशाः समीचीनाः 
कथाः न श्रुतवती, रायिताऽस्ि ” श्रीठाङ्करस्तस्याः परिबोधनं निवार 

यन्तुवाच--“न हि, एतां न बोधयत, किमियं स्वेच्छया सुप्ता ? एतासां 

सवासां कथानां श्रवणेन तेयमच्र स्थास्यति, दुततमेव पलायिष्यते 

स्वस्वषूपवणेनमाकण्ये श्रीसारदादेवी सदसा स्वरूपे उ्यरीयत । 

श्रीरामङ्ृष्णो दक्षिणेश्वरं समागमत्! सारदादेवी चापि जयरामबादी- 

मगच्छत् । तदनन्तरीयचतुवंषौणि दीघ विस्यरतेरवगुण्ठने व्यलुप्यन्त । 
पत्या तदोयो न कोऽपि संवादो गृहीतः । न च स समागच्छति, न 

चापि तामाहयति । तत् किमसौ मां विस्मृतवान् 2 तस्य चरणयोः 

ह्वायायामेव मभैकमाचविश्रान्तिरिति कऋन्द्नध्वनिः श्रीसारदादेव्या 

विर्हक्कान्तप्राणेषु बोभूयते स्म । म्रामे च श्रीरामच्ृष्णसम्बन्वे क्रमसो 
बहुञ्यः किंबदन्त्योऽश्रुयन्त । स हि पूणैवो नग्नो भूत्वा छम्बायमानं 
[1 

पुस्तोऽभूवन् । स्नानोत्तरं सारदादेव्या खदसमीपागमनं यावत्. सर्वास्ता साध- 

मतिष्ठन् । प्रतिदिनं ता एव अष्टौ बाल्कराः स्नानकाले तां प्रतीक्षमाणा मिलन्ति 

स्म } --बहुकालानन्तरं च सास्दादेव्या परिलञातमिदं यदिमा आमस्यास्य बालिका 

नासन् । तास देव्या अष्टसहचारण्यो नायिकाश्च बभू; याः सदैवादस्यरूपेण 

देवीं परिवेष्टयन्त्यस्तस्थुः | 
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छरुडं खन्धे कृतवा भ्राम्यति, भिक्ष काणासुच्छिषटं ` युंक्तेः अस्पररयनश्वपाक- 
वत् पुरीषं प्रोञ्छति, इत्यादिच्छा बहवो वात्ताः समाकण्यन्त । सारद्ादेव्या 
जान्तरिकी अव्यक्तवेद्ना कैन ज्ञायते ? अ।काराभिदुखं पद्यत्ती 

ष्णान् श्रासप्ररवासान् गृहणन्ती बभूव सा। 

दि जनानां वचनं सत्वं मदेत् ? तदहि तु ममैताबद्क्ूरे निवासो 
न समोचीन इति-सारदादृव्या विचारितम् । द्ानद्धुयोगसुपलक््य 
काश्चन प्रतिवेशिन्यो गङ्गास्नानाथं ककिकत्तां गन्तुमुद्यता बभूवुः । 
इदमाकण्यं ताभिः सह तयाऽपि दक्षिणश्ररं गन्तु निश्चयो बविहितः। 
सारद्ामनोमावमवधाय स्वयं जनक एव तां दक्षिणेश्वर निनाय | 

तारकेन्धरतः षष्िकरोशाधौन् त्रिचतुरेषु दिनेषु पद्धिरतिकम्य रात्रौ 
प्रायश्चो नववादनकारे दष्षिणेश्वरमागत्य श्रीसारदा सत्वरं श्रीटाक्घुरस्य 
गृहं प्राविरत् । अवगुण्ठनवतीं पन्नीमवलोक्य श्रीठाङ्खरः सोल्छासं 
प्रोबाच--त्वमागताऽसि ? साधु कृतम् । हृद्यराम ! कटं विस्तारय" 
-" इति वाक्यद्वयेनैव श्रीसारद्ादेव्या मन अआनन्द्परिपूणंमभवत् । 
आनन्दस्यावेगेन नयने वाष्पमछिनतां गते । 

पत्ती उवरार्दिता समागतेति ज्ञात्वा श्रीटाकुरो महतीं चिन्तामपेद् । 
तेन पन्नी स्वगृह एव॒ संस्थापिता, अजसरप्रमधारया सुसिक्ता च, 
श्रीटाङ्करस्य चिकित्सादिप्रबन्धेन सपयंया च श्रीसारदादेवी चिभिश्चतु- 
्भिवी दिनैरेव रोगरहिता जाता । अहो ! छियान् स्नेहः, कीटसी च ममता 
अस्ति अध्य हृष्ये । कियद्ाकषेणम्? कियती च गम्भीराऽऽन्तरिकता ! 
सहसेव सारदादेवीहृदयं द्रवीभूतमिव संृत्तम् । एतावदिनानि 
याचत् स्वोपस्थानराहित्यात् आत्मन उपरि महान् क्रोधोऽप्यबोभूयत । 
तयाऽबधारितं यदुः रामे याः किल जनश्रतयः समाकर्णितास्ताः सर्वां 
मिथ्याभूताः सन्ति । अहो ! अयं त्वीदृश्चः प्रेममयोऽस्ति, यथा भ्रम- 
स्वरूपो भगवानेव विद्यते; भ्रीसारदादेवीदमाखो चयत् । श्रीटाह्करो 
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ऽपि ममतापाद्चन सारद्ादेवीं दिनानुदिनमतिसमीपमोचकषे, आत्मानं 
चासौ सवंतोभावेन सारद्ादेव्या हस्तयोः समपेयाञ्चकार । 

श्रीसारदादेन्याः प्रायशो मासद्रयं स्थितावेव श्रीठाङ्कुरेण श्रीषोडकी, 
( श्री्धिपुरासुन्दरी } रूपेण तस्याः समचेनमनुष्ठितम् ।* श्रीरामङ्ृष्ण- 
देवस्य ससव्यटष्टौ सारदादेव्या वास्तविकं स्वरूपं श्रकटितमिव जातम् । 
पूजाकाले देव्या आसने खपवेरानमात्रेणेव श्रीसारद्देवौ भावस्थां 
बभूव । श्रीठाङ्करस्तदीयो चरणौ आरक्तकेन शिरश्च सिन्दूरेण सम- 
योजयत् । श्रीसारदां वस्ञादिनाऽऽच्छाद् मिष्टान्न" ताम्बूलं चाऽमक्षयत् । 
अनन्तरं श्रीसारदादेव्या श्रीराङ्कुरस्य ात्ृपुत्रीं छक्ष्मीमणि भ्रति पूज्ञाया 
अस्था विषये चचगं छता । ततो लक्ष्मीमणिविहस्याप्रच्छत्--““मवतीं 
अत्तिखल्नावती आसीत्, वखाणि कथं पय्यधापयत् †‡ तयोत्तरितम्- 
“अहं तु भावाविष्टा भूरवोपविष्टाऽमूबम्. ।.- अनन्तरं श्रीसारदादेवी 
्रीटा्कुरश्चोभावपि गम्भीरसमाधिमभ्नौ बभूवतुः । ततः श्रीरामङ्कष्णोऽधे- 
बाह्यदशायामागस्य देवीचरणे स्वात्मनिवेदनपूवेकं सखकोयसवंसाधना- 
फट जपम च समपय प्रणतवान्--“सवेमङ्गरमाङ्गल्ये रिषे सवौथ- 
साधिके । शरण्ये यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते” इति एवं 

* घोडरीपूजाविष्ये “लीलाप्रसङ्ध किखितम्--१२८० वङ्गाब्दज्येष्ठमासे 

श्रीठाङकुरेण षोडशीपूजा कृता । अर्थात् श्रीमाठः द्षिणेश्वरागमनात् चदं श~ 
पञ्च दशमासेभ्यः समनन्तरम् | श्रीभ्रीमयेरकथा” नामकपुस्तकस्य द्वितीयभागे 

१२८ पृष्ठे लिखितम्--4.“* दक्षिणेश्वर सार्थेकमासनिवासस्यानन्तरमेव 

घोडरापूजा समनुष्टिता । ` ततश्च प्राय एकवघरं यावदहं दक्षिणेश्वरे स्थिता 1“““ 
अन्ते च रुग्णा स्वगं पराइृत्ता? इत्यादि । ्ीटाङ्करस्य भ्रीमाठुश्च जौबनस्यानेकासां 

घटनानां पोर्वापयंसामञ्ञ्यस्य॒ध्यानपूवेकपर्यारोचनयेदं दश्यते यत् श्रीमाता 
कथिता घटनावली समधिकसमीचौना प्रतीयते । षोडर्शपूजाया अनन्तरमेव 
श्रीटाकुरोऽ्टो मासान् यावत् स्वग्रह एव पत्स्याः शयनप्रबन्धमकार्षत् इदमेवा- 
धिकं सम्भवं प्रतीयते | 
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पूजाविधिः समाप्रिमगात् । पूजको पूज्या देवी च द्वावप्यात्मस्वरूपेणे- 
कता जग्मतुः । तयोदोम्पव्यजी बनप्यतदेव परिपूणं रूषम्; एष एव पूण 

परिचयः | तस्मादव डीलखामय्याः सखीरूपेण ॐीखा एतावन्माधघुयमयी 
विद्यते । कीटदा आनन्दः स्वामिसेवायाम्, स्वामिसादचय्यं च ? सेवा- 
क्षमा-छल्ना-तुष्ि-श्ान्तिरूपेण सा सदा त्यागमूर्तिंिवस्वरूपखामिन 
सेवायां तत्परा बभूव । 

श्रीरामकृष्णः श्रौस्ारददेवीं पूजयामास । स ए पाथिवें शिवलिङ्ग 
निमय पयेपूजयत्। स॒न्मयमूर्तौ चिन्मयप्रकाङमपरयच्च । समस्ता 
नायस्तस्य छते पूञ्यतमा आसन् । परन्तु तदीयेयं षोडकशीपूजा एकस्या 
स्वेतन्त्रपद्धस्याः परिचायिका कि नास्ति? एतस्याः पूजायाः माध्यसन 
सारदादेबी एव केवलं तेन देवीतवे प्रतिष्ठापितेति न, विच्स्य नारीम्प 
एव बरहत्तममयोदा, महत्तमगुरुता च प्रदत्ता | 

“या देवी सवभूतेषु माद्रूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः 117 

मन्त्रमिमं साथकमुचःरयन् मानवजातिमसौ जीवभूमिता ब्रह्ममूिं 
भ्रापयत् । 

ककः (१) भ दो चक 



, श्री्ार्दादेवौ यदा दक्षिणेश्वरे समागता, तदानीभिथमूनविंशति- 
वषदेरीयाऽऽसीत् । तदानीमेकदा चरणसंबाहनपरा श्रीसारद देवी 
श्रोरामछरृष्णमप्रच्छत् -"कीटदया भावनया भवान् मां पयति 
इति । सहजस्वरेण श्रीरामकृष्णः प्रत्यभाषत-- “या माताऽस्मिन्मदिरे 
विद्यते सैवास्य ( मम ) शरीरस्य जन्मदात्री तथा सैवेदानीं नौबत- 
स्थाने वसति । सेव चात्र मम पादसंबाहनं करोति । सत्यमेव निरस्तरं 
त्वां साक्चद्ानन्दमयीरूपमेवावखाकयामिः” इति । 

कामगन्धशुन्यमानवोयदेह सम्बन्धविदहीनस्येतदपार्थिवदाम्पत्यजीव- 
नस्यारोचनाभ्रसङ्गः वयमप्यात्मसमाहिता भवितुमहौमः। अन्यथे- 
ताटशदिव्यभ्रेममयरीलाया महत्वं न बोद्धुः शक्यते । ततः प्रशत्येव 
तस्या दाम्पत्यजीवनं, साधनं, भजनं च सहैव प्राचलन् । सांसारिक- 
दृष्टया श्रीटाङ्करः श्रौमाता च दम्पती बभूवतुः । परमेतावानेव तत्सम्बन्धे 
पयोप्तपरिचयो नास्ति। अयं तु सवथा बाह्यसम्बन्ध आसीत् 1“ 
श्रीठाङ्खरं प्रति श्रीमातुभेक्तिमाकषणं चावलोक्येकदा परिहासमुखेत्र 
हृदयरामो मातुखानोमवोचत्-“षवं मातुं "वाबाः इति कथयन्ति । 
किं भमवत्याऽपि “बाबाः पदेनाभिधातुं शक्यते ? अतिस्वाभाविकः 
कण्ठेन श्रीसारदादेवी उडइतरत्-- “तं "बाधाः इति कि कथयत्ति हृदयः 
सतुसम श्वाबाः "माता च सवेमास्ते ? अनन्तरं कदाचिद् भक्त- 
प्रदनोन्तरे तया प्रोक्तम्-“ तमहं सन्तानभावेन पदयामि ।" श्रीरा 
रेणेकवरं कथितम् - “आवां द्यवपि मातुः सङ्धिनौ स्वः" श्रीमाता 
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श्रीटाछुरं समस्तसम्बन्ध हेन्दररूपममन्यत । उपयुक्तवणेनेन तयोः 
पारस्परिकरहस्यमयगोप्यसम्बन्धस्य कथमपि कथिदाभासो छभ्यते, 

परमेवावतैव तदरौकिकसम्बन्धमर्मोद्घाटनं न जायते, प्रत्युत तयोः 
पारस्रिकदिन्यसम्बन्धो नितरां जटिखायते । 

श्रीराङ्करस्य साधनाकारजीवनेतिहासस्तु कोऽपीषद्रूपेण परिज्ञायते 
किन्तु श्रीमातुर्जीवनस्य बहूनां घटनानामिव वदीयसाधनस्येतिहासोऽप्य- 
भ्रतोऽज्ञात एव तिष्ठति । तस्याः अधिकांडसाधनानि ॐोकानां परोक्षे 
स मनुष्ठितान्यभूवन् । | 

मुम॒क्षवः साधारणसाधकाश्च स्वविभुक्तिहेतवे साधनान्यनुतिष्ठन्ति । 
किन्तु परमेश्वरप्ररितानामाधिकारिकपुरुषाणां साधना आदशं- 
मुपस्थापयितु' समष्िमुक्तये च समनु्रीयन्ते । बाह्यटष्ठ्या विविधश्रेणी- 
विभक्तमानवानां साधनानि समानान्येव ददयन्ते, किन्तु तदुहरय- 
प्रयोजनानि सवथा भिन्नानि भवन्ति । 

सारदाशव्या बाल्यजीवने कस्याग्नाध्यास्मिकानुभूतेभौवसमाधेवा . 
सम्बन्धे न किमपि श्यते । दक्षिणेश्वरे षोडशीपूजाया रात्रौ प्रथमवारं ` 
तां समाधिस्थां परयामः ¦ तद्रात्रित एव तदीयाभ्यास्मिकजीवनस्य ` 
प्रारम्भोऽमवत्। ततच्वासौ पूणेया निष्ठया भजनसाधनन्यक्ररोत् । ` 
बहुदिनानि यावत् तस्या एवं नियम आसीत् यत् एकटक्षजपपूत्ति- 
मन्तरेण नासौ जखमरहणमप्यकार्षीत्। निस्तव्धभावतो रात्रिषु ` 
निरवच्छन्नध्याने संङग्नाऽजायत । श्रीमातुबेणेनेचैतस्येषदाभासो 
रुभ्यते--“तानि सवांणि दिनानि कौटगपूतोण्यभूवन् }. ` चन्द्रिका- : 

वङ्तरात्रौ चन्द्रस्याभिञुखं करो बदष्वाऽहमबोचम्--स्वीयचन्दरिका- 
वन्मनो मे निमेरोङ्घरुष्व" । राश्नौ चन्द्रोदये जते रोरद्यमाना सा 
प्राथनामकरोत्-“ चन्द्रेऽपि केर्ङ्कसत्ता, हे परमात्मन् ! मम मनसि ` 
ईषदपि कालिमा न भवेत्! ` “सर्ह- निजां वार्ता फ क्थयेयं युति ! . . 
तदानीमहंः दंक्षिणधरे .` रत्रौ क्रिकाक्नसर्मये-ससुरथाय ध्याकोपविर्टी^ - 
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किंचिदपि “` बोह्यपरिज्ञानं नासीत् । वारमेकं -उ्योरनेपुणेनिशोरयो 
मांगलिकवाटशाखा-सोपानसन्निधावुपविदय जपंमकाषेम् । "वातावरण 
नितान्तं निस्तब्धमासीत् । श्रीरां्करस्तस्मिन- दिते कदा - “श्ञाञ्वनेः 
रोचार्थमगच्छदिति न मया परिज्ञातमभवत्। अन्यदिवसे उपान- 
दुद् भूतशब्देन तत् परिज्ञातममूत् । ध्यानं निवरामेकतानतामगच्छत् 
तदानीं कारे ममाकारोऽप्यन्यादश्च एवासीत्-भूषणेः . सुसञ्जितः?, 
अहं च रक्तशाटिकां, पयेधाम् । बातववश्चात् शरीरतो वारं वारमंचख- 
मुदडीयत । परन्तु मम कोऽपि बोधो नासीत्, पुत्रो योगेन्द्रस्तस्मिन्. 
दिने यदा श्रीटाछ्करं श्लौचजरूपात्रप्रदानाथसुपागच्छत्, तदा तेन 
तद्वस्थायामहं दृष्टा ।-- दक्षिणेरे रा्नौ वंशी वाद्यते स्म] श्वेव 
मनो व्याकर बभूब । ज्ञातं यत् साक्छाद्भगवानेव वेणुः बाद्यत्ति । 
मनः समाधिस्थममूत् 1” 

तस्या इयं समाधेरवस्था प्रयत्नं विनैवाजायत, परन्तु एतस्य 
समाघेरवस्थाया बाद्यप्रकारोऽतीव स्वल्पः पर्यहइ्यत । श्रीटाङ्रस्या- 
न्यतम ईश्चरकोटिकपाषेदः स्वामी प्रेमानन्द एकदा प्रोवाच--“सा, 
( श्रीमावा ) स्वयं राक्तिस्वरूपा; तस्यां गोपनशक्तिरधिकाऽऽसीत् । 
किन्तु श्रीठङ्ुरशेष्टमानोंऽपि गोपयितु' न शद्चाक । तस्य तेज-प्रकाशौ 
बहिः प्राकस्यमगच्छदेव । श्रीमातुरपि भावसमाधिरबोभूयत-किन्तु 
कस्यापि विदितो नाऽभवत्} अतिलहजरूपत एव ' सां स्वहूपस्थिता, 
समतिष्ठत । पुनर्नित्यीखायामपि स्वमाक्तं एव ` गमनागमनं 
बोभवीति स्म | ` श 

रात्रिषु जागरणं इवर्णयेवया माढाद्वारा यो. हि जपः समनुष्ठीयतत 
स्म स आशरितसन्तानविययुक्तय एव 1. सा होवाच्- “पुत्रकाः, बाख्काः 
किञ्चिन् कुया, तेषां छते किञ्चित् कृत्वा संरक्षेयम् 1” अनेकमक्त- 
सन्तानभ्रर्ानायुत्तरे - श्रीमाता, श्रोकोचल्^युष्मामिं : शिद्िन्नास्ति 
९१६ 
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कर्तज्यम्, यत् करणीयं तन्मयेव क्रियते ।* सन्तानः पृच्छथते--“, 
किमपि करणीयं नास्ति ?" 

«न हि, किञ्चिदपि न हि 1 
'“क्रिमपि नास्ति कतेन्यम् ? 

धने हिः किञ्चिदपि न हि । पौनःपुन्येन माता वारत्रयमुवाच। 
पुनः कृपामयी माता अवोचत्-“4्यत्र॒ यावन्ति सन्तानानि सन्ति; 
सर्वेषामेव कृते मयाऽनुष्ठीयते ।” मादृहूपतः सा स्वेषां वियुक्तये 
सह जां व्यवस्थामकरोत् । 

श्रीमाता १२७ वषं ( १८७२ ईसवीये माचमासे ) प्रथमवारं 
दक्षिणेश्वरे श्रीठाङ्करस्य समीपमागच्छत् । वत आरभ्य १२६३ वर्षीय- 
श्रावणस्य एकर््िशत्तमति्थिं यावत् श्रीटा्कुरस्य देहदावसानसमयपयेन्तं, 
ङम्बायमानपंचदशवर्षाणि श्रीमातुः साधनकालब्दे नाख्यातुं शक्यन्ते । 
एतत्समये श्रोठाङ्कुरस्य सेवैव सवपेक्षया तीव्रा तस्याः साधनाऽऽसीत् । 
एतस्य साधनस्यानन्तरं श्रीवृन्दावनस्य बेखडस्य च पंचाग्नितपस्यादि- 
साधना निम्नकोटिगाऽक्ियत । एतस्मिन् ̀  पतिसेवारूपसाधनाकाठे 
श्रीमातरं ®$ विश्वमावृस्वविशासायेव जगत्ति समागतां --बयमादरसी- 
रूपेण समीक्षामहे । 

श्रीठाङ्करस्य साधना तीत्रवेगधाराशाछिनी पवेतीयनदोव बभूव । 
किन्तु श्रीमातुः साधना अन्तःस्रोतस्विनी फल्गुसरिदिव शान्ता 
परिज्ञायते । श्रीटाङ्करोऽनेकघाधनाभ्यन्तरत एकत्वग्रतिष्ठामकरोत् । 
न्तु श्रीमाता एकत्वे प्रतिष्ठिता त्रततीव बहूनां ` साधनानामम्यन्तरे 
श्रतिष्ठिता बभूव । तदीयेष्टदैवः सवेदेवदेवीमयः सवेमामयश्चाभूत् । 

श्रीसारदादेग्या जन्म भामस्योन्मुक्तवाताबरणे सममवत्। किन्तु 

# शवीखारदादेव्येव ग्रोक्तम्- “जगति मातरमावविकौसायेव श्रीटक्ुरोऽधुना 
मां संरुश्यागच्छुत् 1“ 



4७७ । श्रीघ्ारदादेवीवर्तिम् 

द्धिणेश्वरे समागत्य मन्द्रस्य माङ्गटिकवाद्यमवनस्यैकस्मिन् ठनीयसि 
प्रकोष्ठे तया स्थातव्यमभवतत्। तत्रैव भोजननिमोणम्, अशनम् , निव- 
सनम्, श्रीठाङ्करस्य छते पाकविधानम् , मक्तभ्यो भोभ्यपदाथंपाचनम् , 
पात्राणि, खोहचुल्टी, भाण्डसमूृहग्ेति सवं संरक्ष्यते स्म । अस्मिन् खु 
प्रकोष्ठे निवसन्ती श्रीमाता श्रीटाङ्करस्य सपय्यायां संखग्ना सती 
चहूनब्दान् व्यत्यगमयत् । रात्रौ त्रिवादने एव सौचादिभ्यो निवृत्ता 
गङ्गास्नानमुष्ठाय यदा गृहं प्राविरात्; तदा दिवसे शोचस्य त्रेगे समु- 
स्पन्नेऽपि शौचाथं न जगाम । 

दक्षिणेश्वरे देवीमन्दिरस्येकस्मिन् पिहिते प्रकोष्ठे निवासोऽभवत् । 
समस्तं दिनमेव तत्र याच्रिणां समागमोऽबोभूयत । भिक्षकाणामौदरि- 
काणां साधुबेषधारिणां तत्र सबदेव सम्मदं इव॒ समपातिष्ठत । 
तथापि छञ्जारूपिणी श्रीखारदादेवी नेजमात्मानमाच्छाद्य गच्छति स्म 
यत्तस्यादछायामपि न कश्चिद्परयत् । बहूनां वर्षणामनन्तरं कोषाध्यक्ष 
ओवाच-“साऽत्र वतते, इति श्रतम् , किन्तु सा कदापि न विदधोकिता ।” 

नित्यसिद्धा श्रौमाता टछोकचक्ष षि विरहय्य श्री ठाङ्करस्याङ्कण्ठभावेन 
परिचर्यां कुर्वन्ती तस्थौ । अनन्तरं भक्तानामपि सानन्दमसौ सपय्यी 
मन्वतिष्ठत्। साघच्रिसेटकपरिमितगोधूमचूणस्य तया करपष्टिका 
निरमीयन्त । तथाऽप्यसौ सदानन्दमयी बभूव । स्वसम्बन्धे तयेकवारं 
भ्रोक्तम् -- “तर्हिं किं मम सवंमरोक्रिकमस्ति १ अस्ान्तिनाम्ना तु 
मया कुत्रचित् किमपि न दृष्टम् । इषटदरोनम्- तत्त॒ करामख्क्वदेव ` 
वत्तते । एकवारमुपवियेवेष्दरोनं कन्त शाक्यते । दश्षिणेश्वरे सङ्गल- 
वादनस्य छघुप्रकोष्ठं दृष्टम् 1 तत्रेवाऽदहमासम् । प्रथमं तु गृहाभ्यन्तर- 
गमनकारे मस्तकं प्रघद्टितं जातम् । एकदा तु छिंचित् श्चतमप्यभवत् । 
अनन्तरमभ्यासो बभूव ! हारसमीपे समास्ादिते मस्वच्छं नग्रीभूतमशरूत् 
ककिकन्तातोऽतिहृष्युष्टाः सियो दशेनाथे चव्रायान्वि स्मः द्वारस्योभयत्तौ ` 
हस्तो संयोज्य तिष्ठन्त्य डचुः-- “अहो ! कीटो मृहेऽस्माकं स्ीताखक््मी- 
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निवसति.! बनक्रास इव वर्तते ˆ“ तत्र विदहितस्थाननिवासेनं तस्याः 
पादयोर्वातरोगः समुसखन्नः, येन जीवनपयेन्तं तस्ये महत्कष्टं भ्रदत्तम्। - 

शरीरं तु नूनं मन्दिरस्येकभकोष्ठेऽतिष्ठत् ; छन्तु तदीयानि सनश्राणे- 
द्दरियाणि सवाणि श्रोराङ्कपस्याम्यणेमेव चङ्क ममाणान्यभूवन् । तस्मिन्ः 
गहे स्थिताया अपि तस्या (श्रीठाक्रृरस्य) निर्निमेषदशेनं तद्रातीरखापस्य- 
वाघश्चरवणं च प्रचचाख। बारभक्तं दारदाप्रसंन्नं स्वगेहमुपविष्टः 
श्रीठाक्कुरः - भ्रोवाच--“श्करी माराय नोबतरोहात् पणचतुष्टयमानीय+: 
ताम् ।“ समागत्य शारदाप्रसन्नोऽपरयत्--पूवत `एव पणचतुष्टयं ; 
सोपानपाश्वं संरक्षितं तिष्ठति । अनन्तरं श्रीमाता जगाद--"नौबतगेदे 
सहस्र कायोणि बाणाय) अपि मस मनः श्रीटाङ्करस्य समीपमेव. 
न्यवसत् । एतावदूदूरतोऽपि कथावार्ता क्रनस्वरेण तत्कृता समस्ताऽपि. 
मया श्रयते स्म।' श्रीराङ्खरं प्रति राचिन्दिवं तदीया सतकटष्टियसीत्. 
--तथा तस्मिन् स्वस्मिश्चाभेदं मत्वाऽऽत्मवदसौ तस्य सेवामकरोत् ।. 
एतत्सेवाभ्यन्तर एव द्रयोरन्तमेखनमजायत, एत्स्सेवारूपसाधनभ्यन्तर . 
एव॒ चाभूद् द्वयोरभेदज्ञानम् । भक्तनीखकण्ठगीतस्येकचरणं स! 
मनस्येव गुनगुनायमाना प्रायदोऽगायत- 

“अये मानस ! प्रमहूपं धनं 
रल्मेततत्वया गु्धितो रक्षणीयम् 1 

श्रीराङ्कर एव तस्याः “प्रमशूपं धनरल्नमासीत्। अत एव तयाऽपौ 
स्वस्याभ्यन्तरे . एकान्तस्थाने सुगप्रो रक्षितः । श्रीमाता परवर्तिनि कारे 
स्वशरीरं दशेयित्वा प्रोवाच-“एंतद्भ्यन्तरेऽसो सूक्ष्मदेहेन तिष्ठति + 
शरीटाङ्करेण स्वमुखादेव प्रो क्तम्-““ववाभयन्तरे सृक्मदेहेमाहं निवरष्यामि" 
इति । 

रानेः . शनेभक्तसमण्ममो, कटषे । आनन्दमयी श्रीमाता सेवारूपेण. 
यशाः ~ शेटाङ्खरं ~प्राछ्पदयत् तथेवाखक््यरूपतोऽवशुण्डनाभ्यस्तरसः; एवः 
सा. सस्ेदर्टष्टि भ्कव्रहदृस्योऽपिं ।सखं : प्रायच्छत् † , शनेः ,. चते" श्च? 



९१७९ श्रीसारददेवीचरितम् 

म्म॑क्तजंम॑नीः बभूव ¶ भक्ताः श्रीठाङ्घरस्येवाकषेणेन, तस्य समीपे स्थित्वा 
आध्यांस्मिकीं चेतनामधिगन्तुमागच्छन्। किन्तु एतेन सहैव नौबतगेहात् 
( मन्द्रिस्यासौ भागो यत्र श्रीटठाङ्खरः श्रीमाता च स्यवसताम् ) एतादृशं 
किचिद् .. भक्तेरखभ्यत, येन तैनौँबतगृहवासिनी (श्रीमावा ) देवी 
मावृरूषेण वता, ततः. प्रभृत्येव परिदृरयते सम यत् श्रीसारदादेवी 
करमशः स्वीयमात्मानं देवोरूपेण प्रकाडायामास । साऽपि श्रीभगवतः 
सन्निधाने भगवतीरूपेणेव समागत्य रिथता बभूब । 

दक्षिणेश्वर एव श्रीमातुरेत्याः शाक्तर्चिकासस्य प्रथमा सुचनाऽभवत्। 
काचन महरा ` कस्यचिन्महतः पारिवारिकसंकरस्य निवृत्तये कस्यापि 
मन्स्यौषधस्य वा प्रा्निकामनया श्रीटाङ्करस्याभ्यणेमुपावित् । श्रीटाक्करः 
स्वयं न किच्चित्समप्यं तां खयं नौबतगेहं प्रदशयन्नवो चत्- 

“तत्र गच्छ त्वदीयाऽसौं वासना पूर्तिमेष्यति । 
अदं तु किञ्िल्लानामि सा तु मत्तोऽधिक्ा मता ॥” 

८ पोथीपुस्तकस्य छ्ायानुवाद्ः ) 

श्रीमाता नैव किमपि कर्तुमियेष । तां चखियं ' पुनरसौ श्रीटाङ्करस्य 
समीपं प्रेषयामास । श्रीटाक्कुरः रेच्छत् यत् सारदादेभ्येव तस्मतिकारं 
इयदिति । तल्रतिकरणं विवरया श्रीमात्रेव विहितमभूत्-- 

` “जननी बिल्वपं च समर्प्योवाच तां प्रति। 
स्वगृहे नीयतामेतत् पूर्णाः स्युस्ते मनोरथाः ॥* 

( पोंथीपुस्तकस्य छायानुवाद्ः >) ` 

श ओ 

शनेः शनेस्त्यागिभक्तेषु केचन्नियमितशूपेण दक्ठिणेन्रं न्यवसन् । 
श्रीराङ्घरोऽत्िखावधानतया ` तांस्त्यागपथमगमयत् । तेषामाहारविहारयोः 
साधनमजनयोश्च सवेत्रेव तस्य सतकटंष्टिरमृत्त् । कच्छसाधनाभ्यन्तर- 
तोऽसौ तान् आदरस्य, भूमानन्दस्य व्वाभिभुखं नयन्नासीत्. बारूकेषु 
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केन कियत्यो रोरिकाः खादिष्यन्ते, एतदपि स नोबतगृहमुवस्थायः 
कथयित्वा च समागच्छत् । अधिकभो जनेन भजनक्षाधनयोराघातो 
भविष्यति । अतत एव हि सतकेतेतादशौ बभूव । 

बाबुरामाय रोटिकाचतुष्टयं निधौरितमासीत् । राखाराय षट् । ̀ 
अम्येभ्यश्चैतादशो निर्देशोऽमूत् । नौबतगृहादू सुक्स्वा निवृत्तेः परं 
श्रीठाङ्करः प्रच्छति स्म यत्--“ केन कियत्यः करपदटिका मुक्ताः ?‡ एकडा 
पृष्टो राखाः प्रोक्तवान् - “मया सप्त रोटिका भक्षिताः।" श्रुत्वा श्रीठाङ्करः 
स्तन्धो बभूव । यतः षट्करपट्िकामोजनाथमेव राखाठः समादिष्ट 
आसीत् । अन्यदा भोजनानन्तरं बाबूरामो जिज्ञासितः--“अयि भोः! 
कियत्यो रोटिका भक्षितासस्वया १” बाबूरामेण प्रोक्तम्- ट्” । श्रोटाङ्करो 
गम्भीरभावेन प्रोवाच--“एतावदधिकाः कथं भक्षिताः ?” बावूराम 
उवाच--“मात्रेव भ्रदत्ताः ॥ श्रत्व श्रीठाङ्करो विचलितोऽमवत् › पादुके 
परिधाय शटिति नौबतगृहे सप्रुपस्थितोऽभियोगस्वरेणोवाच--“ त्वं 
बालकान् मानवान् सम्पादयितुं न समीहसे । ते साधवः सन्ति| अस्मिन् 
वयसि एतावद्धिकभोजनेन कथं कायं सेत्स्यति १ 

बाखकानां मोजनविषये वातीमेतादशीमाकण्यं मातुमेनस्याघातो 
जातः। वेद्नासम्श्रतकण्ठेन श्रीमाता जगाद्-"एकस्मिन् दिने समः 
धिकरोरिकाद्यप्रदानेनेतादृडी वार्ता ? ̀̀ ` तदाऽहमेव तेषां निरीक्षणं 
भरणं च करिष्यामि । बाटकानां भोजनपानसम्बन्धे भवता न किमपि 
वक्तव्यम् ।' श्रुतेदं श्रीठाङ्करः शान्तः शनैः शनेर्विहसन् स्वस्थाने 
परावतेत ।, अन्यदिवसस्येयं वातौ । श्रीमापरोक्तम्--“बावूरामायेक- 
वारं पानाथं सितारसः प्रदत्तः । तदानीं बाबुरामस्योद्रामय आसीत् । 

, श्रीराङ्करो दषटैकदा मामवोचत्-^्वया बावृूरामाय भोजनाथ क 
धकत्तम् ?* मयोक्तम्--'सितारसः ।' एतदाकण्ये श्रीठाङ्रेणोक्तम्-“स 
हि साधुभविष्णुः । तवं कीटशमभ्यासं कारयसि ! 

एवंविधा प्रचखति स्म स्यागिनां शिक्षा दीक्षा च । एकतः श्रीटाङ्रस्य 
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कटोरा उयवस्था, अपरतदच श्रीमातुः स्नेहपूरितः कोमरो व्यवहारः । 
द्ाभ्यां शक्तिञ्चाडिचुम्बकाभ्यामुभयतः समाकृष्यमाणं तेषामाध्यात्मिक 
जो वनं स्वस्थाने संहतं तीव्रया गत्याऽगर प्रावधंत । 

श्रीरामकृष्णसान्निध्येन तदीयास्तरङ्गरिष्यबह शिक्षितम्-भावः, 
समाधिः, निर्विकल्पस्थितिः, अन्यच्चापि बहु । यस्य यासी आध्यास्मिक- 
प्रयोजनीयवा, तस्मे वदेव वस्तु श्रीठाङ्कर षछदारहस्ताभ्यां प्रायच्छत् । 

किन्तु श्रीमावुः पार््धतस्तैः एतादृशं किं वस्त्वधिगतम् › येन तेस्तस्याः सन्नि- 
धावप्यात्मा समर्पितः ? श्रीमातुरभ्यन्तरे तत् कीटशमाकषेणमासीत् ? 

सा तु सम्प्रति स्वरूपं संगोप्य समागमत् । खेखनं पठनं च तया साधा- 

रणमेव ज्ञायते स्म । एकं दौ वा त्यागिनौ क्तौ विहाय न कस्यापि 
सम्भुखे सा वातौमकरोत । तथापि तैः श्रीमातरि किमारोकितम् , येन ते 
सर्वे तां जगन्मातुर्जीबन्तीं मूत्तिमवागच्छन् ? श्रीमाता यस्य मस्तके 
हस्तं द्त्वा आशिषं प्रायच्छदसावात्मानमतिशयधन्यममन्यत । 

त्यागिभिः शिष्यैः श्रीटाङरो बहशः सुपरीक््य स्वीकृतः । किन्तु 
भ्रीमातुश्चरणयोस्तैः किं विवेकमन्तरेण शिरांसि नम्रीकृतानि ! 

राखाङः श्रीठाङ्करस्य मानस्पृत्र मासीत | स एव राखालमहाराजः 
परवर्तिनि काड श्रीमातुः सम्मुखे समागत एवेतावान् भावाविष्टोऽजा- 
यत यत् तदीयानि सवाण्यप्यज्गानि रोमाच्चपुखकितानि बभूवुः, भावतः 
सम्पूणेमपि शरोरमकस्पतः चक्षुभ्योमानन्दाश्रुधारा कपोडाब्ुमो 
प्ठावयन्ती प्रावहत् । विन्वविजयौ स्वामी विवेकानन्दो यङा मातु 
समीपमागच्छत् , ज्ञायते कृद्ित् शिदारेषः । पाश्चात्यदेशानां विजय- 
यात्रातः पूवे मातुराश्ीर्भिषेखवान् सख सयुद्रमपि लङ्घयामास । श्रीमाता 
आशिषो दत्वा व्याजहार--पुत्र ! त्वं विन्वविजयी मूर्वा म्रत्या- 
गमिष्यसि । तव मुखे सरस्वती निवर्स्यति ।*# 

& १८६४ ईसवीये वषं अमेरिकातो गुराव शरीस्वामौ विवेकानन्दः 
पत्रमट्िखत्-“““ भ्रातः { अनुचितं न मस्तन्यम् , युष्मासु कोऽपि सम्प्रत्यपि 
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 नरेन्द्रनाथप्रभृतिरशिष्यवत्ः श्रीसारदादेव्याऽपि- त्रिशषसाधनाय, 
आध्यास्मिकानुभूत्ये वा श्रीटाङ्करो वििष्टरूपेणानुरुढः--इत्यस्य न 
किमपि प्रमाणसुपङभ्यते । श्रारम्भिकदिवसेष्वेकदा तया योगे्धमोहिनी 
विज्ञापिता--“तस्मै कथनीयम् , यन्ममाऽपि कोऽपि भावसमाधिमेवेत् । 
बहूनां जनानामुपस्थितिकारणात् वृत्तान्तमिमं तस्मे विज्ञापयितु- 
मवसरो मया नोपरभ्यते 

आगामिदिने प्रव्युषसि एव योगेन्द्रमोहिनी प्रणामपूबेकं श्रीमातु- 
बृत्तान्तं श्रीटाज्कुराय न्यवेदयत् । तेन श्रवम्; छिन्तु स किञ्िदुत्तरम- 
दन्खान्तरेणैव गम्भीरो मत्वाऽतिष्ठत । एतद्धिखोक्य तया मन्तया सिया 
नीवतगृह भरत्याव्त्याऽदद्यत यत श्रीमाता पूजां विधत्ते । भावावेरो 
कदापि सा विहसति, पुनः किञ्चिदनन्तरं रोदनं प्रारभते, तस्याश्चक्षभ्या- 
मश्रधार प्रवहति च । शनः शनेः श्रीमाता गम्भीरे समाधौ न्यमजत् । 
बहौ: कारादनन्तरं यदा समाधिमभ्नस्तदा तय खया भक्तया जिज्ञासा 
छृता - “अस्तु मातः, स्वया तु प्रोक्तं ठव भावो.न जायते, परमेतत 
किमासौत ?" श्रीमातुरजलावनतयुखे कोमलो हस्यभावो विज्म्भितो 
ऽभवत् । श्रीराङ्खरस्य दिन्यसंगेन दिनव्यदा्स्या च श्रीमाता अनायासेनव 
देवोपद् प्रतिष्ठिताऽक्रियत । 

श्रीरामकृष्णस्य जीवनं जाञ्वल्यमानाभिपरीक्षया परिशचद्धमासीत्। 
(“त्याग एव तदीयजीवनसुख्योपेदेरोऽमूत् । त्यागनिकष धममजीवनं 
परीक्ष्यते । सन्देदावाहकेभ्यस्तेनं स्यागमन्त्रस्येव दीक्षा प्रादायि । तेच 
त्यागधसं एवाभिष्क्त अक्छियन्त । चिक्षयेतया तस्य टीरासङ्धिनी 

भातरं नाबागच्छुत् । मावः कृपा मयि पिः कृपातो लक्षगुणाधिका वर्ते 1“ 
मातरं पति मम॒ महान् पक्षपातः 1“ -आ्रात्तः | मादर्वार्तायां स्प्रतिपथं गतायां 
कदा कदापि ( हनूमत्सदशं ) वरवीमि-को रामः } भ्रातः, ईद. यदा. कथयामि 
माद्मदखमेव चु मम पक्षपातः! -*इव्यादि | 
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्वरिमुक्ता म्रासीत् 1 .“मरुस्थष्टीयौ. भक्तो . लक््मीनारायणः. श्रीटाङ्करस्य 
-सेवये दशषदखं मद्राः ` भ्रदातुमेच्छत्.। श्रीठाङरोऽतिद्ृढमावेन रूप्य 
काणां अहणं नैव स्वीचक्ार। ततो छक्ष्मीनारायणः. श्रीमावुनोम्ना 

ख्प्यकाणामेतेषां भ्रदानस्याभिटाषं , प्रकारायाच्चके । श्रीटाङ्करो नौबत- 

भवनात् श्रीसारददेवीमाहूय एतद्विषये तस्याः सम्मतिं प्रहीवुसुक्तवान् 

कि भोः, अयं रूप्यकाणि प्रदातुमीहते, त्वयतानि कथं न गृह्यन्ते { 

कृथय 1” श्रत्यैतत् श्रीमाता प्रत्युत्राच-“एतत् कथं भवितुम {त । 

हप्यकाणि न रहीं शकषयन्ते । अहं यदि रूप्यकब्रहणं. करोमि, तर्हि 
-तद्म्रहणं भवत एव भविष्यति । . यतो यद्यहं स्वीकरोमि, तदानीं भवत 

सपयषया, बहूविधाल्यावद्यकतायां च. व्ययीकरणमन्तरा न . स्थातुं 

दवकयते । ̀  फएर्तो भवतो ब्रहणमेबं तद् भविष्यति । स्यागकारणादेव 

जना भवन्तं प्रति शरद्धां मक्ति च विदधते । अतः: केनापि प्रकारणेतेषां 
रूप्यकाणां ब्रहणं न समीचीनम् 1” तस्या वचनमिदमाकण्य . श्रीठाकुरो 
निध्िन्तोऽभवत् । 

सारदादेव्या जन्मातिद्रिद्राह्यणपरिवारेऽमवत् । बहुवारं तैरल्येषां 

धान्यानि कुटयित्वा उपवीतपूत्राणि कन्तयित्वा च जीविका सश्रुपाजिता 
बभूव । एतादृशदरिद्रताया वातावरणं छाछिता पाङ्ता च शी दश्चसदहसख- 
प्यकाणां सहजभाव्रैन परित्यागमकरोदिति निःसन्देहयोऽसाधारणो 

वत्तान्वः । श्रीठाङ्करस्त्यागसखाधनायां सिद्धो भूत्वा. सवणे सत्तिकां च 

समानमावेनापरयत् । श्रीस्ारदादेबी देवमानवस्यास्य संगप्रभावादेता- 

दशाज्ञाने भ्रतिष्ठिताऽभमवत्। 
श्रीमातुदेक्षिणेश्वरजीवनं नितरामानन्द्मयमासीत् । रात्रिन्दिवं 

श्रीढाङ्करस्य सेवा, संगः, भजनं, साधनादि सवम् अविच्छिन्नधारया 
चठत् । इतश्च भक्तसमागमः, उदहीपनमय इश्रीयभ्रसङ्गः> चत्यगीतम् , 

मावघमाधिध्िस्यादिना श्रीटाङ्करस्य गृहे सदेव ` आनन्दकोडाहल 

बभूव॒ । कदुचिदुचचध्वनिना कात्तेनमभवत्, हरिनाम्नां गङ्ितममूत् , 

हङ्कारमातन्वन्नसौ चरत्यमकरोत् । तदानीं कार स -उन्मन्ताऽब)भूयत । 
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कथ्चिद्धक्तो जहास, कश्चन रुरोद, कोऽपि च नन्तं, जगौ च- ततस्थानं 
वे्कण्डधामवत् प्रतीयते स्म । श्रीमाता नौबतगुहस्य उप्रकोष्ठे दण्डाय- 
माना जवनिकाछिद्राभ्यन्तरतोऽवृप्ननयनाभ्यां भ्रमरीखामिमामपरयत् । 

तदानीं साऽपि आनन्दममा समुल्लखास । दिवसा रात्रयश्च दिन्यतन्मय- 

तायामेव व्यत्यगुः । स्वदेवासौ देहातीतसत्तायां विराज मानेवाति्ठत् । 

श्रीडाङ्करस्य प्रायश्च उद्ररोगोऽभवत् ! भोऽयवस्तूनि सवाणि न 
परिपाकं यान्ति स्म । यद्वस्तु परिपाकमेति, तदेव तस्य कृते श्रीसारदा- 

देवी पाचयति, सम्बुखमुपविदय विविधाभिवौतोभिस्तस्य मनो चिनो- 
द्यन्ती तं मोज्ञयति च । श्रीठाङ्करस्य मनसो सहजगतिरपि ङध्वेस्था- 
ऽमवत् ; करसिमिथिदीन्रीयप्रसङ्गः परिचाल्यमाने सहसेव भावस्थोऽसौ 
बभूव । तदानीं स भोजनपानादिकं सम्पूणेतया विस्मृतवान् । श्रीमाता 
बलादिव तदीयं मनः साधारणभूमौ समाकृष्य स्थापयन्ती तमभोजयत्। 

नौबतमवननिवासेन पलन्याः कष्टं जायते, इद्मवटरोक्य श्रीटाङ्खरः 
श्रीमातरं मध्ये मध्ये कामारपु्करं, जयरामबादीं वा प्राहिणोत् । 
दक्विणेधरनिवासकारे श्रीमाता षट्सप्तवारं पत्राख्यं, खशुराल्यं 
चाऽगच्छत् । इतव्ध तस्याः प्रयाणेन श्रीठाङ्करस्य भोजनपाने कष्टमजायत । 
श्रीऽाङ्करस्तदोद्धिम्रः सन् सन्देशं प्रेषयत्--^ त्वं तरितमागच्छ'” इति । 

नोबतगृहस्य पिदहितस्थाने निवासेन श्रीमातुः स्वास्थ्यमतिश्चयविगु- 
णितं जातम् । दृषदं श्रीरामकृष्णदेवस्यान्यतमः सेवकः राम्भुबावूमहो- 
द्यो मन्दिराद् बहिपरौमसन्निधाने ईंषद्भूम्रं क्रीठ्वा मातुः कते गृहमेक- 
मन्यन्निरमापयत्। एतदुगृहाथं काष्ठानि एकेनान्यभक्तन विश्वनाथो- 
पाध्यायेन प्रदत्तानि । एकं स्थुखं काष्ठं जलग्रवाहे प्राबहत् । तदानीं काटे 
हृदयरामो श्रीमावरं “भवदू भाग्यमेव निजम्” इति श्रोच्य कठोरः 
वचनमवोचत् । श्र्वेदं सवं हृदयं सावधानीदत्य श्रीटाङ्करोऽवदत्- 
“परय हृद्य ! अत्र (मम पुरतः) यस्स्वयाऽपराधः श्छियते स क्षम्यते; 
परमेतद्भ्यन्तरे (सारदादेन्या) य आस्ते, स यदि शुत्छर्यात् › तदा बह्मा; 
विष्णुवौ न वव रक्षां कत्त, राक्ष्यति ।" 
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, श्रीम ुहेदयमलयुदारमासीत् । _जनानां भोजनदानसम्मानादौनि 
तस्यं बहु राचन्ते स्म । एकदा दृक्षिणश्धरे बहूनि पठानि, प्रचुर-मिष्टा- 
ज्ञानि च समायातानि । तया सर्वाणि परेभ्यो दत्तानि । इदृभाकण्यं 
नेजमसन्ताषं व्यञ्जयन् श्रीटाककुए प्रोवाच--'"एवम्भ्रकारेण वस्तूनां 
अपरिभितव्ययेन कथं कायं चकिष्यति ” श्रत्वेतत् श्रीमाता न 
किञ्चिद् वदन्ती तस्यामिग्ुखतः खगवेमपससार । श्रोमातरं मुखं परास्य 
व्रजन्तीं विखोश्य श्रोठाङ्राऽतिविचचाङ, रामलारमाहूयासो जगाद-- 
“अरे रामार ! सी्र' गत्वा निजां पिवृव्यपत्नीं परिदान्तय; यदि 
साऽप्रसन्नाऽभवत् वाह रशं नास्ति ॥ 

श्रीमातुः श्रीटाङ्करस्य च सम्बन्धोऽतिरहस्यमयोऽभवत्। तयोः 
प्राणेषु एकः स्वर इवासीत्। एकस्य सपरोनेन समुदूभूता श्ंकृतिरस्य- 
स्मन्नपि समुदभूत् । प्राणानां गभीरतामुपगतौ द्रौ न स्तः, अपितु एकतां 
्राप्ताविव बभूवतुः । स्वरूपयोरभिन्नवयेव तौ परस्परं प्रियतमावास्ताम्। 
भाग्यवन्तं कमप्येकदा सारदा देवी भोवाच-पुत्र ! श्रीटाङ्करं मां च 
स्वमभेदभावेन परय । आवामभिन्नौ !* करुणामयी सा कदाचिदन्य- 
स्मिन् समये स्वसन्तानसमक्षं स्वसम्बन्धे प्रणिजगाद् - “परयत, दारीर- 
मिदं ( निजशरीरं दशेयिता ) देवदेहमवगच्छत । -- मम विदयमान- 
तायां न कोऽपिमां ज्ञातुं शक्ष्यति । अनन्तरं सर्वेऽवधारयितु' पारः 
यिष्यन्ति 

श्रीरामक्रष्णः छद्मवेे समागतः । श्रीसारद्ादेवी गुप्ररूपेण- 
स्वीयं वास्तविकं स्वरूपं प्रच्छाद्य समाजगाम । श्रीटाङ्घरस्य जीवनके 
तदोयान्तरङ्गभक्तेष्वप्यनेके श्रीसारददेवीं “देवी"ल्पेण दतु 
नास्षक्लुवन् । श्रीठाङ्खरस्य त्यागिमक्तानां कथा तु नूनमेव भिन्ना 

वतेते । श्रीमाता तेषां सर्वेषां गुरुपत्नी बभूव । अयमेव तदीयः सवो- 
भ्यर्हितः परिचयः । ( स्थानाभाववस्तासां स्वासां घट नानामुल्खेखोऽत्र 
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न्न सम्भवः.) । श्रीटाद्कुरस्य'देद्यवसानाननन्तरं श्रीसीरंददेव्या - स्वस्वरूपं 
-यावद्ः गोपिवम्, तावद्नेके भक्तास्तां .साधारणनारीमेवामन्यस्त च ̀ 

ल्लघु श्रीरङ्घरस्यान्तरङ्कभक्तिमतीः योगेन्द्रमोहिनीं सममूत्। सा 

किङ श्रीमाच्रा ` सहातिघनिष्ठभावतो -मेलनसतोभाग्यं प्राप्रवती;' तदीय- 
्वस्माधिददोनावसरं छकन्धवती, श्रीमातुरजसस्नेहं ममस्वादिक 

व्वाधिगतंवती बभूब । श्रीमाता तां “योगे्दरपत्री?ति नाम्ना. समा- 
यत् । तथापि भक्तिमत्यास्तस्या मनसिं कश्चित् संशयः समुदप्यतेव । 
असव्रेवमाखोचयामास यत् -ीठाङ्करस्स्वेतावान् त्यागी . विद्यते, चन्त 
माता परमसंसारिणीव परिदृदयते। -चात्बगेध्य भरावृजानां च करते 
एवेयमद्विम्रा तिष्ठति ! एकदा योगेन्द्रमोहिनी गङ्गाघटे समुपविदय 
ध्यानरता बभूव । श्रीठाङ्करस्तत्राविभूय प्रोवाच--“पदय गङ्गायां किं 
वहति ? भक्तिमत्या दृष्टम्, यदेकः रिश: सद्यो जातो भागीरथ्यां 
प्रवहति, यस्योद्रस्य नाखोऽपि करितो ' नास्ति । श्रीटा्करस्तं दश्चेय- 
न्युवाच--“ किमेतेन भागीरथी अपवित्रतां गता १ एतत्स्पश्चैन गङ्गायां 
कोऽपि विकारो नाखद्यते । तामपि तथेवावधारय । तस्या उपरि स्वया 
कीदगविधोऽपि सन्देह न विधातन्यः। ताम् , एतत् ( सशरीरं दश 
यित्वा ) चान्योन्यमभिन्नमवबगच्छ।' ` भागीरथ्याः परावृत्य भक्तिमती 
समी मातरं प्रणम्योवाच--“मातः; "मां क्षमस्व ।” श्रीमाता प्रेमपूुकेकं 
प्रच्छ--“किम्.; किमभूत् पुत्रि"? योगेद्धमोहिनी वदा वि्छिष्य 

म्पूणौमपि घटनां श्रावयित्वाऽवादीत्-“.तवोपरि मम सन्देह अवि- 
रासीत्, अद्य मदीयं सन्देहमयुं . श्रीठाङरो. निरस्तमकरोत् ।” ̀  श्रीमातु- 
चदनोपरि बाल्यकालीन इव हासः .परिजजम्भे । स्नेहपूवकं वया 

मरोक्तम्--““एतेन किमभवत् ? सन्देहस्तु भविष्यत्येव । संशयः, पुनश्च 
विश्या: समुत्पत्स्यते । एवम्परकारेणेव पूर्णो विश्वासो . जायते ।. अन्ते च 
क्श्वासः सुचडायते । श्रीठाक्रुरो यदि .नावाबोधयिष्यत्,; तदा 
-भषमातुर्विषयेःखंसारो न किमपि,पयेज्ञास्यदषोधिष्यद् वा । 
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रोनैः रानैः श्रीठाङकुरस्य-कन्सररोगसूत्रपातोऽजयते') सहैव दंक्ि 
णेखरस्यानन्दमयो निवासंकालोऽपि समाप्निमगात् 1 देवायचसानि 
देवीदेव विभ्रहाः, यात्रिसमागमः, द्वादशमासेषु त्रयोदश महोस्सवाः?, 
सवाण्यपि यथाप्रकेमासन् । तथापि संवौण्य्रप्येतोनि, प्राणहीनानीव 
प्रतीयन्ते स्म । सवेत्रेव शन्यताया ममेरध्वनिरश्रूयत । 

इयामपुङ्कराख्यविभागस्येकस्मिन् साधारणे द्वितखभवने भाटकगृहीते 
भक्ता अस्वस्थं श्रीटाङ्कसमानिन्युः । सुचिङित्सा प्रचलत् । किन्तु सयु- 
चितपथ्याभावात् चिङ्कित्सायाः किमप्याशानुरूपं फलं नादरयत । 
भक्ता दक्षिणेश्वरतः श्रीमातरं इयामपुङ्करम नेतं व्यचारयंम् 1 किन्तु 
गृदहेऽत्र सखीनिवासस्त्वासीदेव. म हि-सापि -च चिररुलनाश्चीटा । 
अनेकेषामपरिचितपुरषाणां गमागमा- अबोभूयन्त, सदैव च यात्रिणां 
समागमः संबभूव । एतेषां मध्ये कथं सा स्थास्यति ? किन्तु. श्रीमातुः 
समौपे प्रस्तावोपस्थापनम्रेणेव सबीमप्यज्ुविधां परिह्यासौ इयाम- 
पुङ्करभवनं समाजगाम । 

श्रीमातुस्तदानीन्तनक्ृच्छसाधनामाखोच्यास्मासिः विस्मितैभंयते । 
खीनिवास्विरहिते साधारणमवनेऽत्र सवंसाधारणानां ` कृते स्नानस्थान- 
मेकमेवासीत् ! रात्रौ चिवादनात् पूवं थ्या परित्यञ्य स्नानादितो 
विनिशत्ता कदाऽसौ भवनस्य चरितलो परि गच्छति स्मेति न केनापि 
पयवुध्यत । दिनं यावत् सा उन्मुक्तं प्रकोष्ठ निवसन्ती तत्रेव च श्रीठा- 
कुरस्य कृते पथ्यादिकं निमौय यथाकारं जनेष्वपसारितेषु श्रीटाङ्करं 
पथ्यादिकं भोजयित्वा जगाम । प्रगांदनिश्ायां स्वेषु सुपनेषु माता 
नीचैरदवित्ञे समागत्य स्वनिर्दिषटप्रकोष्ठे भरविराति । महता कारिन्येन 
तया घण्टान्रयं विश्रामाय छभ्यते स्म । एवं प्रकारतस्तया कियल्त्यपि 
दिनानि श्रीठाङ्कुरस्य सपयोयां भजनसाधने च रान्तिपुवेकं व्यती 
तान्यभूवन् । 

तदनन्तरं काशीपुरस्योद्याने श्रीमात्राऽन्तिमाः केचिन्मासा महत्यो- 
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त्कण्डया व्यतियापिताः । श्रीटाङ्करस्य दुःसाध्यरोगेणासद्यकषटटमासीत् । 
तस्य बेदनामवटोक्य पाषाणहृदयमपि च्यदीयेत । जलस्य बिन्दुमपि 
नासो निगिचितुं शक्रोति । श्रीमाता जगाद्--^कदा कदापि कण्ठात् 
नासिक्ातश्च सूजी ( तरक्पथ्यं ) निःससार, तदानीं समये महती 
भयङ्करवेदनाऽन्वभूयत ।"“*अनन्योपाया माताऽन्ते तारङे्वररिव- 
मन्दिरे शिवप्रपन्नताये प्रायोपवेशनछ्ृते जगाम । द्विनद्रयं यावत् सा 
विनाऽन्नपानं शिबमन्द्रि निपतिता बभूव । किन्तु न किञ्चित्फटमभवत्। 
परावृत्य समागता श्रीटाक्करेण प्रष्टा", किमपि जातम् १ न 
किञ््चिन्यु ? । 

अस्य दारुणरोगस्य समयेऽपि श्रीटाङ्करस्य कदा कदाचित् समा- 
धिमंहाभावो वा समजायत । इतश्च भक्तानां तीराः साधनभजनतपस्या 
अपि प्राचलन् | श्रीठङरेण स्वरोगं द्वारीक्कत्य कासीपुरेऽनेके जना 
जनुकृम्पिताः । एकस्मिन् दिनेऽसौ कल्पतस्भूत्वा बहून् भक्तान् समधि- 
गतचेतन्यानकार्षीत् । काशीपुरे श्रीटाङ्कर स्य रोगक्शय्यासमीप एव 
जगति महोदारधमेभावप्रचाराय शश्रीरामछृष्णस्यामिसङ्गस्य” संघटन- 
मप्यभवत् । परवर्तिनि कार एकदा श्रीमाघ्रा परोक्तमू-“काशीपुरोद्यानं 
तस्यान्तिमिखीखास्थानम् । इच्छं तपः गम्भीरध्यानसमाधी चाबो- 
भूयन्त । तत् तदीयमहासरमाधिस्थलम्। अत्र ध्यानानुष्ठानेन मनुष्यैः 
सिद्धिरासाद्यते ।* 

~ऽ: 



र 

श्रीठाङ्करो महासमाधौ छीनो बभूव । शोकातुरा श्रीमाता परेदयरेव 
चिधवावेशं दधार । स्वकीयाङ्ग भ्यस्तया एकैकं सरबण्यप्यामूषणानि 
निःसाये प्राक्षिप्यन्तं । यदाऽसौ हस्तयोः कडणे निःसारयितुं प्रावर्तत, 
तदानीमाबिभूय श्रीठाङ्करस्तस्या द्वौ करावगृहणात् हक्तवांश्च -““मृतोऽदहं 
श्रिम् १९ त्वं सोभाग्यचत्या्िहस्वरूपमाभूषणं किमथं त्यजसि ९ 
इत्युक्स्वा कङ्कणावतारणं न्यरुणत् । हस्तयोः कङ्कणे न॒ निस्सारिते । 
भरीमात्रा स्वदुकूरस्य कूरं विदायं ठघूकृतम् । तदनन्तरं तया सर्वदैव 
ठघुर्तकूटं दुकूरुमेव पर्यधीयत । 

भ्रीठाङ्करस्य दे्ावस्ानानन्तरं श्रीमात्रा हारीरपरित्यागसंकल्पः 
कृतः । तदानों श्रीठाकुर आत्मानं दरोयन् उवाच--““न, त्वमेतर्हि 
संसार एच तिष्ठ, बहू नि कायोणीदानीमवरिष्यन्ते ।° किन्तु श्रीाङ्करस्य 
देहावसनेन योऽभावः प्राकस्यं नतः, स हि श्रीमातुः कृतेऽसद्यो- 
ऽभवत् । छिन्वु श्रीटाङ्करस्यादेश्चात् तया समस्थीयत । 

श्रीठङ्करदेहपरित्यागस्य सप्तदिनानन्तरं श्रीमाता काञ्चीपुरं परित्यज्य 
समागच्छत् , सा परित्यक्तसर्वधेयेव समभूत् । तदीयमनसोऽस्थैयं 
कमः प्रवरे । जतः श्रीठाङ्रस्य विशिष्टमक्तैः सपरामश्षं बृन्दावन- 
दशं नाथं श्रीमत्तरं गमयितुं निश्चयोऽनुष्ठितः । बररामवावूमदोदयस्य 
गृहे सप्तदिननिवासानन्तरं सौरभाद्रपदस्य १५ तिथौ श्रीमाता बृन्दावनं 
परतस्थे । त्यागिनः सन्तानाः योगेन्द्र-काठी-खाटूभश्रुतयो भक्तिमत्यः 

काश्चन खियच्च साधं जग्मुः । श्रीमाता मागं बै्यनाथस्य, वाराणस्याः, 
अयोध्यायाश्च दृशछंनमकार्षीत् । कायां श्रीविन्वनाथस्य नीराजनावसरे 
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सा भावाविष्टाऽभूत् । बरन्दावनयाच्राप्रसङ्गः॒श्रीमाताऽबोचत्--“वन्दा- 
वनकाल्ते मया दृष्टम्, यत् ध्रीटाङ्रो धूम्रयानस्य गवाक्ष मुखं 
स्थापयित्वा जवीति--यत् कवचं त्वत्समीपे वतेते, तन्न भरयेतेति 

छ्टञ्यम् ।° तदीयमिष्टकवचं मत्पाश्चं एवासीत् । तस्य पूजनं प्रतिदिने 
तन्मया सत्यहमकरवम् । अनन्तरं च कवचं वेखड़-मठे समर्पितम् 1" 

बृन्दाचने समागत्य ते सवं वंसीवटस्य काराबाबूङुञ्ख ॒न्यवास्सुः ।. 
वृन्दावनं भगवतो ठीरस्थख्पु । भ्त्येकवस्तुनि तस्येव कीलकाया स्पर्ो 
विद्यते । भावमयपुण्यभूमौ छृष्णमयब्रन्दावने समागत्य ॒श्रीमातुः 
सोकदगधं मनः. शनैः शनैः किचित् सान्तिमिवाप । सा च भावसाध~ 
नस्यातख्गाम्भीय न्यमल्नत् । ̀  प्र॑तिक्षणमेकवासौ ` भवसमाधौ तन्मयी 
बभूव । विरहाश्रणि शनेः शनेसनन्दष्टवने रूपान्तरितान्यभूवेन् । 

एकदा श्रीठाङ्कर आत्मानं दरेयंन् श्रीमाचरमुवाच्र--“मया योगे- 
न्द्राय दीक्षा न दत्ता, तमेव तस्मै मन्तरं देहि । कश्च मन्त्रो देय इत्यपि 
तेन सूचितम् । पूवं तु माता नत्र मनोऽदात्, मनसि "सवं जनाः 
कथयिष्यन्ति अधुनेव माता दीक्षादानतत्पराः जाताः इति । तया ब्रीडा- 
ऽनुभूयते स्म, भयमपि किंचिदुदपद्यव । परेः श्रीडा्कुरेण पुनरपि तस्ये 
दीक्षादामवृत्तान्तः कथितः । . तथापि तया नेतदशुष्ठितम् । दतीयदिने 
पुनः प्रदत्तदशंनाय श्रीठाङ्घराय श्रीमों निवेदितम्--“मया तु तेन. 
सह .कतीऽपि न च्ियते, कथं मन्तं , दयाम् ?‡ श्रीडाङ्कर उदतरत्- 
“त्वं पुत्रीं योगे दद्रङ्खन्दरीमभिषेदहिः स स्थास्यति । इदश् श्रीराङ्करेण 
देनं ददता दीक्षाग्रहणाथं योगेन्द्रः प्रोक्तः 1 किन्तु श्रीमातरं विज्ञापयितुं . 
योगेन्द्रस्य साहसं न बभूव, 

तां मक्तिमतीं योगेष््रसन्दरीं ̀  द्ासेशत्य श्रीमात्रा . योगेन्द्र-( योगा- 
त्द्^वरिंषये परि्काठमिदरः यत् श्रीठाङरेणः तस्मे. क्छनापीष्टमस्तो नं 

प्रदत्तः, तद्! तया, योखद्रौय .दीक्लादानस्य निश्चयः. कृतः'। श्रीमत ` 
एकस्प्र पेटिकायां छसा्स्स प्रतिङ्कति-देहावसषमधिः सुरक्षिवभशयोत् ॥:. 
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एकदा तत्पूजनं छर्वाणया तया समाहूतो योगेन्द्रः स्वपाश्वमुपवेष्ठ- 
मादिष्टः । पूजञां छुवंती श्रीमाता गम्भीरभावावेशनिमग्ना बभूव । 
तस्यामेव भावावेश्चावस्थायामसौ योगेद्द्राय मन््रमदात् +. श्रीमाता 
एवमुच्चैःस्वरेण मन्त्रोच्चारणं तवती यत् पाश्चंवरसिगृहेऽपि मन्त्री 
ऽसावश्रयत । 

स्वर्गेवाहिन्या अमरतगङ्गायाः पवित्रधारासमनेः श्रीमातुः कृपातरंगैः 
कियन्तः सहस्राः प्राणाः संजीविताः--इति कमशोऽस्माभिरश्ष्यते । 
तारिण्यास्तापहारिण्याः स्वरूपं बिश्राणया तया संख्यातीतवानां सन्तप्रख्चः- 
पुरुषाणां पापतापाः स्वायत्तीकृता अभूवन् । 

्रीठाङ्करस्य विरहव्यथया दुःखिनी मावा प्रायो रोदनमकरोत् 
एकदा श्रीटाङ्करो दशनं दत्वा ताभुवाच-“त्वमेतावत् कथं रोदिषि 
अहं कुत्रापि तु न गतवानस्मि ? अत्र गृहे न हि, ठच्र गरहेऽस्मि 1” 

एकद्ा कल्य एव श्रीमाता कुजे समुपविष्ठा ध्यानं कुर्वाणा रानै- 
दानैरे तावद् गमीरे समाधौ न्यमज्जत्, यदसौ समाधिनें केनापि 
प्रकारेण भज्यते स्म। भक्तिमतीभिः खीभिबेहकारपयन्तं तत्पाश्वैम- 
पविदय हरिनासशटीतनं कृतम् , तथाप्यसौ समाधिनावुष्यत् । अन्ते 
त्यागिसन्तानयोगेन्द्रण यदा भगवन्नामोच्चासितम्, तदानी 
स देषद् भग्नोऽभवतत् । समाधौ भग्ने श्रीटाङ्करो यथाऽवदत् तथेव 
श्रीमाता प्रोवाच--“खादिष्यामि  भोस्यपद्ाथं पानीये च समीप- 
मानीते यथा श्रीटा्करो शक्तं स्म; तथेव श्रीमात्राऽपि किचित् किचिद् 
सुक्तम् 1 --अनन्तरं प्रोक्तम्- “अह श्रीढाङ्करस्य माववेरो आसम् ।” 
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कदाचिच्च आनन्दोल्छासनिमग्ना ठ्ष्वी बाल्किव संगिनीः सह् 
नयन्ती मन्दिरेषु देवदशनं कुवती व्यचरत् । सदैवासौ आनन्दपरिपूणौ 
बभूव । नित्यमेव नवे नवे भावानन्दे समुच्छरसिता समभूत् । 

एकदिन्यायं वृत्तान्तः । केचित् पुरुषाः पुष्पैः सञ्जीकृत्य कीत्तेनं 
वेन्तः शवमेकं नयन्तोऽभूवन् । तमवलोक्य श्रीमाताऽवोचत्- 
ˆ पश्यत, परयत, किमिव छोकाः चन्दावनं धाम प्राप्ठुवन्ति । वयं 
मरणाथमत्र समागताः, परन्तु अ्वरोऽपि न बभूव । कथयत-- 
फियद्धिकं मम वयोंऽभूत् । स्वह्टीयं पितरं नेजं ज्यांयांस मप्यपदयम् ।” 
भ्रुतेदं सहबासिन्यः खयो हासं हासं ल्लः । ताभिः प्रोक्तम्- 
("मातः ! किमुक्तम्-पिता दृष्टः ? पितरं को न पयति? एवं 
वाटिकावत् श्रीमाता बभूव । श्रीठाङ्करस्तु तस्याः प्राणेश्वर एवासीत् । 
देहपरित्यागानन्तरं तस्या असौ सर्वेश्वर एवाभवत् । नानारूपैरनेक- 
विधाभिस्तेन मातुह्ेद्यस्य शन्यता॒पू्णेतायामुद्र छितासीते । 

श्रीमाता सेविकाः संगिनीश्च सह नीत्वा बन्दावनस्य परिक्रमा- 
मकार्षीत् । तदानीं प्रायज्चः सखा भावविह्लाऽवलोक्िता । «करोर 
परिक्रमायां पंचदरादिनेभ्योऽधिककाखो व्यत्यगात्। श्रीमाता 
बृदावनात् योगेन्द्रं ( योगानन्द ) भक्तिमतीरन्याश्च साकं नयन्ती 
हरिद्वारमगात्, हरपौदीपवित्रसङ्खेि च श्रीठङ्कुरस्य कांयित् केरान् 
नखाश्च विससजं । 

हरिद्वारात् श्रीमाता जयपुरमुपतिष्ठमाना केषां चिदिवसानां कृते 
पुनरपि वृन्दावनं प्रत्यागता । ततश्च कलिकत्तामागत्य कानिचन 
दिनानि बरराममहोदयगरहे स्थिता । ततश्च कामारपुक्करमगच्छत् । 
अवखरेऽस्मिन् श्रीमाता अष्टौ नव वां मासान् कामारपुकुरेऽतिष्ठत् । 
श्रीराङ्घरेणेकदा सा प्रोक्ता--^^त्वं कामारपुङ्करे स्थास्यसि, शाकं 
वप्स्यसि, शाकं भक्तं चः खादिष्यसि, हरिनामानि च ग्रहीष्यसि ।” 
आदे सात्त्विकजीवनयापनस्य कोटं सुन्दरं विश्रमेत् । 
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तदानीन्तनं श्रीमातुः कामारपुङ्करजीवनमतिक्तेरमयमभवत् , 
किन्तु तदीयमन्तरं तथेव दिव्यमदहिम्ना संयुक्तं माधुयंमयं चाभवत् । 
ओदनं शाकं चासौ निमीति स्म, किन्तु तत्र निक्षप्तुं खणमसौ कस्मिश्ि- 
हिने न प्रापत् । श्रीरङ्करस्य विशिष्टा शिक्षा आसीत्- “न कस्य- 
चिदग्ने करः प्रसारणीयः। यदि सम्भवेत्तहिं हस्तमधोमुखीक्रत्य 
िचिसदातुमेव चेष्टा कत्तेव्या 1” श्रीमात्रा अन्तिमदिनं यावदादे 
शोऽयमक्षरश्चः पालितः । स्वामी सारदानन्द्ः परवरसिनि कारे दुःखं 
भ्कारायन्नुवाच- “तदानीं अस्माकं धारणा नेयमासीत् यन्माता 
खवणमपि समासाद्यितु न पारयति | 

श्रीमाता एकदा प्रोवाच-“वंदावनतः परावृत्य यद्ाऽहं कामारः 
युद्करमगमम्; जनापवादभयेन - असौ किमपि वदेत्, स शरिचित् 
कथयेदिति विचायं ' मयकदा करकंकण अवतारिते। विचारितं च 
गंगाविरदहिते स्थाने कथं निवसेयम् ! गंगास्नानाय गन्तु मन 
आदिशत् । निरंतरं मम गंगस्नानस्याग्रह् जसीत् । एकदा मया टृष्म्- 
अग्रतो मार्गेण श्रीटाङ्करः समायाति ( मूतनहराभिसुखतः ), तत्परडवश्च 
नरेन््-बाबूराम-राखाखादयो भक्ता, अन्ये च बहवो मनुष्या आसन् । 
म्रा विलोकितम्-श्रीठाङ्करस्य पादान्निगेस्य जलठप्रवाहोऽग्रेऽमे 
( जरुष्य धारा ! ) गन्छति । मया विचारितम्-अयमेव सवेम्- 
अस्येब पादपंकजात् गंगा निगता ! शीघं शीघ्रमहं रघुबीरगरृहसमीपस्थ- 
जवाङुघमवृक्षाद् बहूनि सुमानि ओटयिसवा गंरायामपितिवती । 
ततः श्रीटाक्कुरेणाहमादिष्टा--““लवषया करक कणे नावतारयितव्ये | 
ततः प्रभति ( छोकापवादभयात् ) श्रीमात्रा करकंकणे नावतारिते |. 

कामारपुक्करेऽन्यदापि श्रीमतुः श्रीटाङ्करस्य दक्ेनमभूत् । 
तत्सम्बन्धे तथा प्रोक्तम्-एकस्मिन् दिने श्रीराक्कुरः समागत्य 
ध्रोवाच-- “कृसरान्नं भक्षय ।* कृसरं निमौय श्रीरघुवीराय भोग 
समर्पितः । “` ततश्वाहरेपविदय भावावेश श्रीटाकरुरमभोजयम् 1 
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„ . इतश्च श्रीमातुः कामारपुङकर-निवासासौविभ्ये परिज्ञाते त्यागिभि- 
भक्तः कलिकत्तायामागन्तुः तस्याः समीपेऽ्नुरोधपत्राणि 
खिखितुमारब्धानि । श्रीमाता कामारपुङ्करे ख्श्वश्चरगेहे आसीत् । 
तत्रान्येऽपि मानवा न्यवसन्, . समाजोऽप्याप्ते स्म। सा महत्या 
बुद्धिमत्तया सवेसम्मतिमादाय कककत्तामागमत् । 

भरीमाता कलिकत्तामाययौ । तस्या गंगाभक्तिरपूवीऽविद्यत । 
अतो भक्तेगंगापश्चिमतटस्ये बेलडभामे गङ्गाया अतिनिकटतटे वर्तमान- 
बेलुडमटस्य निकरटवत्िनि नीलाम्बरमुखर्जीमहोदयस्य भाटकगृहीते 
उद्यानवति गृहे श्रीमाता निवासिता । तया सार्धं काश्चन भक्तिमत्यो- 
ऽप्यासन् । तस्यच निरीक्षणभरणदायित्वं स्वामिना योगानन्देन 
स्वोपरि गृहीतम् 1 एकदा सन्ध्योत्तरकार श्रीमाता मवनप्ष्ठो समुप- 
विदय ध्यानमकरोत् । पाश्चं “पुत्री योगेन्द्रा“ गोपाङछचन्दरी चोपविष्े । 
श्रीमातुमेनः शनेः शने्निर्विंकल्पदशां प्रापत् । स्पन्दनहीना सती. 
गभीरसमाधौ न्यमञ्जत् । बहोः कारादनन्तरमवबोधे जाते तया 
प्ोक्तम-“अये योगे्दरे ! मम हस्तौ छत्र, पादौ च छत्र स्तः १ तद्ापि 
तस्या देहे बोधो न न्यवतेत । भक्तिमत्यः श्रीमातुहेस्तौ पादौ च ईष- 
घ्रा भोचु--“इमो हस्तौ, इमौ च पादौ स्तः” तस्मिन् दिने देहे 
मनस आगमनेऽथिकः समयो व्यत्यगमत् । एवमात्मानन्दनिमग्ना 
श्रीमाता मासषट्कं बेलुडे तस्थौ । स्थानमिदं युगयुगान्तरं याबत् 
महातीथरूषेण परिणमयितुमेव श्रीमाता तत्र तपश्चचार, अन्यथा तत्| 
स्थानं को जानीयात् ‰ 

श्रीमाता बेलुडग्रामे विभिन्नस्थानेषु तेषु तेषु काकेषु श्ल, ६०, ६३, 
६५ ईैसवीयव्षेषु सवे" मिखित्वा साधेकवर्षादधिकसमयं यावञ्निवासमकरोत् । 
वतंमानबेद्दमटठस्य भूमिः १८६८ ईसवीये वषं क्रीता बभूष | तदनन्तरं 
मठमवेन-निर्माण-उङरपतिष्ठा-मटस्थापनाः समभूवन् । 
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बेलुडे निरवच्छिन्ने दिव्यानन्दे समययपनानन्तरं श्रीमाता 
स्वान्तरे जगन्नाथदेवस्य दुर्निवारमाकषेणमन्वभवत्। सक्तानां 
प्रयलनेन तस्याः पुरीगमनन्यवस्था समभूत् । पुरीक्षत्रे श्रीमाता 
स्वसंगिनीभिः साकं बटरामवावृमहोदयस्य “्षत्रवासी"ति नाभ्नि 
मवने अतिष्ठत् । सा प्रायशो नित्यमेव पदातिनी जगन्नायदशेनाथे- 
मगात् । बलरामवाबुमहोदयस्य पाण्डेयगोविन्दश्चंगारी यद् श्रीमातरं 
शिविका मारोद गमनप्रस्ताबमकरोत् › तदानीं तयोक्तम्-^न गोविन्द्, 
स्वममरेऽम माग दशेयन् व्रज, जहं तु दौनी नाऽकिव्वनेव तव एष्ठतो 
जगन्नाथदकशरनाथ गमिष्यामि 1“ मन्दिरमुपस्थाय भावाविष्टया तथा 
विखोक्षितं यत् जगन्नाथः पुरुषसिदहरूपेण विराजमानो विदयते । 
स्वयमियज्च तस्य पादसेवां विधत्ते | 

्रीठाङ्करः स्थूरृशरीरेण कदापि जगन्नाथदशेनाथं नागमत् । अत 
एकदा श्रीमाता श्रोठाङ्करस्यैकमूर्चिं स्वीयवद्ञांचरे गोपयित्वा मन्दिरं 
नीरवती, तामेव मूरति जगन्नाथदश्ेनमकारयत् । पुय्योमपि श्रीमाता- 
नेकः मावतन्मयतां प्रापत् । तत्र तया शुरुत्वपरिपूणमेकं दशेन- 
म्यनु्ठिवम् । जगन्नाथमूतिंसम्बन्धे बहुभिर्भक्तर्जज्ञासिदा सा 
भ्रोवाच--“मया स्वप्ते रिवमूर्तिदृ्टा । ̀  केवलं दिवमूत्तिः शिवलिङ्गम् । 

` एकलक्षशाल्प्रामाणां वेदी निर्भिताऽभमवत् । तदुपरि ` जगन्नाथदिवो 
ञ्यराजत । विमला देषो चाप्यतिष्ठत् । महाष्टम्यां रात्रौ तस्ये बछि- 
दीयते । विमखा तु दुगँबास्ते । अतः शिवस्तु स्थास्यत्येव 1” 

लानाभावानन्देषु विबिधप्रकार दशनं कुवती श्रीमाता प्रायः चतुरो 
मासान् शीक्षे्रमध्युवास । श्रीठाष्करेण सदह तदा तस्या निर्यसम्बन्धो 
नित्यं मेखनमपि समभवत् । श्रीसारदादेनौ तदभ्यन्तरे इश परेमसम्बन्धं 

प्राप्तवती यस्मिन् न कथिदू विच्छेदोऽबसादो वा बभूव । जीत् 
कवठ पूणता-पू्णौ तन्मयतेव । जगन्नाथो ^मन्नाथो” जतः । सम्पू 

चेतनायां समस्तन्याप्रावपि श्रीठकुरो व्यराजत । इदानीं तस्मिन् 



चिरमेकनमासीत् । विच्छेदन्यवधानम् अत्मानन्दस्यासी मत्तायां गत्व! 
सम्मितम् । 

श्रीमातुरभ्यन्तरे श्रीठा्करस्य प्रकाश्चोऽयमतिरयञुन्दरोऽभवत् । 
स च नानारूपेषु शाश्वतभङ्गिमादिषु, प्रेमपवित्रतायां धृततिरूपे 

राक्तिरूपे भक्तिमुक्तिरूपेषु च प्राकस्यमगमत् । अत एव तु तस्या 
निर्विचार ताग दयाद्क्षिण्यं चासीत् । श्रीमाता स्वयग्रुवाच--“अहु 
दयाया दोक्षा ददामि । तदानाभावाद् रोदिषि, दृष्ट दया प्रादुभवति । 
अतएव कृपाया दीक्षा दीयते । अन्यथातेन ममको रभः! 
मन्त्रद्ाने करते तत्पापमपि गृह्यते । चिन्तयामि. शरीरं तु "यास्यव्येव- 
तदेतेषां किंचिच्कल्याणं भवेत्” एकस्याभितजनस्य कष्टमवरोक्य 
अभयवरदा श्रीमाता प्रोवाच--कस्माद् भयमस्ति, पुत्र, स्वेदेवाव- 
धारय यत् श्रीटङ्कुरस्तया साकं वत्ते, अहमपि त्वयैव साधंमस्मि, 
मयि मातरि स्वया सह् स्थितायां तव कस्माद् भयमास्ते ? श्रीराङ्कर 
प्रोक्तवान्-ये तवाश्रयाथ समागमिष्यन्ति अन्तकारे्टं तान् 
स्वहस्ताभ्यां गृहीत्वा छोकान्तरं नेष्यामि । कोऽपि यथेच्छं ऊु्यीत्, 

योऽपि पन्था उचिकरो भवेत् तत्रेव किन्न गच्छेत् । अन्तिमसमये 
युष्मान् सवान् नेतुं श्रीटाङ्करेण समागन्तव्यमेव ।” आश्रितानां कर्णेषु 
मेचध्वनिरिव श्रीमादुरमयवाणी गुंजायमाना बभूव--““मातरि मयि 
युष्माभिः साध विद्यमानाया युष्माकं कस्मात् किं भयमस्ति ?" 

श्रीसारदादेन्या हानेः शनंरबधारितं यत् श्रीठ ङ्करः तस्याः पूवमेव 
स्थूरदेहं परित्यञ्य कथमगच्छत् । सा सम्प्रति स्वविद्यमानताभ्रयोजन- 
साधने प्रावतेत तथा सवेषु भगवतीङृपाविभाजे ` प्रवृत्ता च । एकदा 
भक्तनकेन जिज्ञासित्तम्- “मातः, अन्यान्यावताराः स्वस्वरक्तीनामनन्तर- 
मेव देहमत्यजन् । परमिदानीं भवतीं विहाय श्रीटाङ्करः प्रागेवागच्छत्, 
इति कथम् ?” श्रीमाताऽवदत्-“वत् जानास्येव त्वं, जगति प्रत्ये 
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कस्योपरि तस्य॒ मावृभाव आसीत् । भुवने तस्येव मादमावस्य 
विकासाय मां अरक्षत् 1" 

श्रीठाक्रेण यथा स्वस्वरूपसम्बन्धे संक्षेपतः केचिद् पृत्तान्ताः 
श्राविताः, तथेव यत्र छुचापि प्रसङ्गतः स्वकीयरीलासङ्किनीस्वरूप- 
सम्बन्धेऽपि चित् किंचित् प्रकाशितमभूत् ›, तथैव तेन श्रीसारददेवीं 
प्रति जगतो दृष्टिरपि समाकरष्टा । अन्यथाऽसौ केवटमादशरेनारी- 
माघ्ररूपत एव परिचिताऽभविष्यत् । स्वयं शक्तिरूपिणी श्रीमाता 
महाराक्तिबलेन स्वस्वरूपमगोपयत् । तस्या जाबवरणस्यापावरणं मानव- 
राक्तिमतिरिच्यते, गुप्रीरभिनयोऽयं वत्कृपयेव कदाचित् कस्यचिद् 
भाग्यज्ञाङ्िनिः पुरुषस्य दिव्यदृष्टौ समापतति स्म । अनन्तरमीश्वरः 
कोटिमेहास्मा स्वामी प्रमानस्दः प्रोवाच-“माता केन परिज्ञातुं 
राक्यते ? रेश्चयेलेशोऽपि नास्ति । श्रीठाङ्करस्य पाशं तु तदापि विद्याया 
फेन्वयंमासीत्--भावसमाधिपरम्पराऽभूदेव, किम्तु मातुरेतदैश्चयेमपि 
नितरां विट्प्रमभवत् । इयं कीटरी महाराक्तिः ! यद् (पापिज्नस्वरूपं) 
विषमस्माभिः पाचयितुं न शाक्यते, तन्मात्रे खमप्येते । माता सर्वानङक 
स्थापयति-जाश्रयं प्रयच्छति 1#7 

श्रीमाता पुरतः कलिकत्तायां समागमत् । तत्र च प्रायशः सप्ताह 

* एकदा ीमातर्जयरामनाय्यां ज्वरः समायातः ! पादयोर्वातोऽपि प्रवरद्धः । 

एतदशायामपि श्रीमाचा प्रोक्तम्--“अद्य न कोऽपि कृपाप्रा्थी समागमत् । 

श्रीडाङ्करेण प्रोक्तमासीत्--्वया कियन्ति कार्याणि कत्तव्यानि सन्ति ! एको 

वाससे व्यर्थमतीतः }> तत ईषदनन्तरं स्रौ स्वामिनो ब्रह्मानन्दस्य पच्रमादाय 

जयो भक्ता आजग्भुः ! पठित्वा पत्रे भाविते; माता कातरस्वरेण प्रोवाच --“थविदे 

शाद बालकाः स्वमात्रे कियन्ति रमणीयानि वस्तूनि पेषयन्ति ! राखालोऽन्ते 

मह्यमिदं ८ पाणिबरन्दं ) रेषयत् ` अनन्तरं शौमात्रा भक्तभ्यस्तेभ्योऽपि 

मन्नदीच्घा प्रदत्ता} , 
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त्रयमुषित्वा विवेकानन्दं, प्रेमानन्दं, मास्टरमहाशयं च सह नीत्वा 
ओंँटपुरमाययो । कियन्ति दिनानि तत्र स्थित्वा सा कामारपुङ्करमा- 

जगाम । तद्ानीसपि भराय एकवषंमध्युष्य पुनः कङिकन्तां परावतत । 

स्वजनन्याः स्वगारोहणानन्तरं श्रीराङ्करेण ग्यां गत्वा विष्णपाद्पदूमे 
पिण्डं दातु श्रीमाता समादिष्टा । तद् श्रीमात्रा भरोक्तम्-- पुत्रस्य विद्य- 
मानस्वे श्राद्धमहं करिष्यामि ?` श्रसेदं श्रीटाङ्करो निजगाद-“जम् 
भविष्यति, भविष्यति । किमहं तत्र गन्तुं शक्रोमि ? गत्वा च किमहं 
परावत्तिष्ये १” श्रीमात्रा राङ्कितया निगदितम्-- “तर्हिं भवतो गमनस्य 
आवदयकता नास्ति 1 श्रीठाक्करस्य देहत्यागानन्तरं तमादेशं स्त्वा 
तया तदानीमेव गयाधाम प्रस्थातुं निश्चयः छतः । बृद्धगोपारेन"' 
( स्वामिना -अद्रेतानन्देन ) साकं १८८६० ईसवीयहायनस्य माचेमासे 
समुपस्थाय गयाकृस्यादिकं सम्पादितम् । विष्णगयातः श्रीमाता बुद्ध- 
गयादश्चनार्थं जगाम । सम्बन्धेऽत्र तया प्रोक्तम्-“बृहति बोधगया- 
मठे एताबन्त्यधिकानि वस्तूनि ! कस्यापि वस्तुनोऽभावो नास्ति-किमपि 
कष्टं नास्ति । एतदवटोक्य अहं सुदितवती श्रीटाङ्घुर प्रार्थितवती च- 
““ठाक्कुर मम बालकानां निवासाय नास्ति किमपि स्थानम् , हारे द्वारे 
परिभ्रमन्ति । एषां कृतेऽपि एतादरोनेकेन निवासस्थानेन भवितव्यम् । 
तदा ठाङ्करस्येच्छया बेखृडमठोऽयमभूत् ।* 

एतस्य कतिचिदिनानन्तरं श्रीटाङ्कुरस्य त्यागिभिरभक्तबरहनगरे 
एकस्मिन् जीणेसीणं मूतावासभवने कथंचित् पादसंस्थापनस्थानमधि- 
गतम्} अन्नेर्विना कृच्छुखाधनस्य प्रा काष्ठा व्यत्यचछत् । श्रीमातु- 
स्वस्राथैनाया अनन्तरं शनेः शनेः सर्वैतोऽवस्थायां परिवत्तन- 
मारन्धम् ।# 

ज भक भक वा मक 

# भ्रीरामङ्ृष्णसंघस्थितिपरसारदहेतवे श्रीमातुमनस आ ङलता एकया तदा- 

नीन्तनवात्तया परिज्चायते } कोयालपाडास्थानस्येकस्मे संन्यासिने शीमाता 

प्रोवाच-अहो | एतद्थमहं श्रीराङ्करस्य समीपे कियद् रोदितवतती प्रार्थनां च 
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गात: कलिकत्तायां परावरस्य कियन्ति दिनानि मास्टरमहाशयगरृहे 
कियन्ति च बवरूरामवावृगेहे स्थित्वा, ततो बेदुडप्रामस्य धघुषुड़ौइम- 
शानपार््ं माटकमृदीते गृहे श्रीमाता न्यत्रात्सीत् । तत् स्थानमसो 
श्रायशो मासचतुष्टयमध्युवास । अत्रेव श्रोमातुरजखरमारी वदं शिरसि 
धारयन् स्वामी विवेकानन्दः परिव्राजकरूपेण बहुदिवसङृते बहिर- 

गच्छत् । 
घुषुडीस्थितगरहस्य निवासकालान्विमभगे श्रीमाता कठिनेन 

रक्तामाशयरोगेण समाक्रान्ता बभूव । अतस्ता बराहनगरस्य सौरीन्द्र- 
मोहनरटङ्कणोहं माटकगृहीतं चिकित्साथेमानिन्युः। बराहनगरादियं 
कलिकन्तायां बरूरामवावूवेदमनि समागच्छत् । दुगापूजाया अनन्तरं 
च कामारपुङ्करमुपटोकमाना जयरामबाटीं जगाम । 

कृतवती | तदैव ठु तस्य कृपयाऽद्य कथमपि मठो निर्भितः 1" शीटाक्रुरस्य 
देहत्यागानन्तरमिदमभिधाय प्राथनामकरवम्-ये मवदीयं नाम गीत्वा गेहा- 
द्भिसरष्यन्त, तेषां मोजनपरिध नन्धूनता कदापि न भवेत्, सव भवन्तं, 
भवतो भावोपदेशश्च गरहन्त एकत्र तिष्ठेयुः । संसारतापसन्तत्ता जनास्तेषां 

सखागिशिष्याणमम्यणमागत्य मवत्कथामाकणंयन्तः शान्तिमिधिगच्छयुः । सर्व॑- 
कल्याणाथमेव ठ मवत आगमनमभवत् । तेषां त्यागिसंतानानामाभ्याभावात् 
पथभ्र शनमवलोक्य मम मनो व्याक्ुलीभवति । तदनन्तरं नरेनद्रेणेतत् (मटस्थाप- 
नादिकं ) स्वं दनैः शनैः सम्पादितम् । 

श्रीमातुभीद्टसक्तिरसाधारणी । तस्या जननो दयामासुन्दरी चापि 
सखातिरयसाच्तविकप्रकृविरासीत्-अत एव हि देवी तद्गमंमागच्छत् । 
सा एतादृशी भक्तिमती बभूव यत् जगद्धात्री देवी अयाचितभावतो दशनं 
दत्वा तद्चनमगृहणात् । तस्मिन् समये श्रीटाङ्करः स्थूखदेहेन दक्षि- 
णेश्रमध्युवास । स शिर प्रसन्नस्य ( शरीमातुः सहोद्र्रातुः ) मुखात् 
सवेमाकण्ये प्रावोचत्- “गच्छ गच्छ, गत्वा पूजामनुतिष्ठ, एतेनेव तव 
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मङ्गं भविष्यति ।” एतत्पूजासम्बन्धे “श्रोमारकथा" ( श्री मातुः कथा ) 
नाग्नः पुस्तकात् परिज्ञायते-"" “जगद्धात्रीपूजा बभूव । सम्पूर्णोऽपि 
यामो निमन्त्रितः ।-““प्रतिमाविसर्जनङान्ञे मम माता जगद्धात्री प्रतिमा- 
कर्णे भ्राह--“मावजंगद्धाति, अभिमे वषं पुनः समागन्तन्यम् । अहं वषं 
यावत् त्वदथं वस्तूनि संगृह्य स्थापयिष्यामि ।” 

अभ्रिमे वषं मम॒ माता मामगादीत््-"परयत, त्वयाऽपि किचिद् 
देयम् मम जगद्धात्याः समचेनं सम्पतस्यते ।' मया भोक्तम्--“मवतु, 
वारमेकं पूजनमभूत् । पुनरेतत् किमथेम् १ नाहं किमपि सदायं क्तु 
समथा ।* परं रात्रौ स्वप्ने दृष्टम्-तिखः देव्यः समागतस्योपस्थिताः 
सन्ति । अरे रे! इदानीमपि स्छृतम्-जगद्धात्री, तस्याश्च दवे सङ्धिन्यौ 
जया विजया च । ताभिः पोक्तम्--“किं वयं गच्छेम ? मया पृरष्टम्- 
काः युयम् ¢ देव्या निगदितम्-- अस्म्यहं जगद्धात्री ।* मयोक्तम्-^न 
गन्तव्यम् कुत्र गमिष्यथ ? तिष्ठतः मया तु गमनाय युयम् नोपदिष्टाः 1 ~“ 
तत एव हायनात् जयरामवास्यां प्रति षं जगद्धात्रीपूजा बोमूयमाना 
समायाति । 

रः ४) > 

तदानीं कारु श्रीमाता बहूनि दिनानि जयरामबाल्यामासीत् , 
पश्चाच्च १३०० वङ्गब्द्स्याषाढमासे प्रायः सा पुनः कङिकृत्तायां 
परावदृते । अत्रावसरेऽपि भक्तेबंटुड्यामे भाटकेन गृहीते नीराम्बर- 
बावूवेदमनि सा संस्थापिता । तदानीं बेढडे तया 'पंचतपोत्रतं" 
समनुष्ठितम् । ् 

श्रीठङ्करशरीरपरित्यागस्य कियत्काछानन्तरत एव र्मशुकतेनेकेन 
सुक्ष्मदेहिसंन्यासिना पंचतपोत्रतानुष्ठानाय वारं वारं श्रीमाता रबो- 
विताऽभवत् । तस्य ( सृक्ष्मदेहि ) संन्यासिनो विशिष्टामहेणैवासौ 
पंचतपोत्रतमन्वतिष्ठत् ।. विषयेऽस्मिन् श्रीमातुवणनेनेव परिज्ञायते-- 
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^.“ `पंचतपोत्रतस्यायोजनमभूत् । तद्ानीमहं बेखडे नीराम्बरबावृगृहे- 
ऽतिष्ठम् । चतुर्दिक्ष गोमयाग्निः, उपरि च प्रखरसूयंसन्तापः । प्रातः 
स्नात्वा समीपमागत्यापदयम्--अभ्निनितरां भ्रखरं भ्रज्वरति । महद्वय- ` 
गुसन्नं मनसि-- कथमिव अस्य मध्ये गत्वा सुयास्तं यावेदुपवेक्ष्यामि ? 
अनन्तरं श्रीठाङ्कुरस्य नाम गृहीत्वा प्रविर्यापदयम्--अग्नौ नास्ति 
क्ित्सन्तापः। एवं सपत्र दिनानि पंचाग्निमतपम् । किन्तु पुत्र, 
सरीरवर्णो मसीव कृष्णतां गतः । तदनन्तरमसौ संन्यासी 
नावखोकितः 1 

एतरिमन्समये श्रोमातुरेकमलोकिकं दरोनमभवत् । उद्यानस्या- 
भिभुखे सुरखरिद् वहति । मत्रेकद्ा दृष्टम्--श्रीठाक्करो गङ्गायामवतार 1 
सहसैव तस्य शरीरं गंगायां न्यीयत । गंगा श्रीठाङुरश्वैकतां गतौ । 
इतश्च स्वामी विवेकानन्दो “जय रामकृष्ण; जय रामङृष्ण इत्युच्चार- 
यन् उभाभ्यामपि कराभ्यां तेन गंगाजलेन सर्वेषां रिपु परोक्षणम- 
कार्षीत् । तस्य च ब्रह्मवारिणः खन सवं सद्यो युक्ततामगच्छन् । 

मुक्तिवारिसरूपश्रीरमङृष्णदेवदशेनं तत्; श्रीमातुमेनसि प्रभावः 
मे्ावन्तमपात्तयत् , येन सा बहूनि दिनानि गंगायां नावततार । 
सा प्रोबाच-““इयं गंगा तु श्रीटाङ्करस्य देहः; अश्र कथं पादौ 

रक्षेप््यामि ?"” 

चुष्पच्चमासान् बेटे कटोरतपस्यानन्तरं श्रोमाता किर्ित्काखायं 

जयरामवाटीमगच्छत् , किन्तु बहूनां विशिष्टमक्तानामान्तरिकानुरोषेन 
श्रीमाता पुनः कछिकन्तामागत्य तैः सह विहारप्रान्तीयश्ाहाबाद- 

मण्डलान्त्मते कैकवारस्थाने गत्वा द्रौ मासौ व्यत्ययापयत् । तत्र वन्य- 

हरिणानां समूहान् सायक्वेगवत् बलायमानानवलोक्य श्रोमाता 
बाख्किव सयुच्छवसती बभूव । केकवारात् परव्रूत्य॒ सा पुन 
कतिचिन्मासान् बेुडमध्युवास । 

स्वामिनः प्रेमानन्दस्य भक्तिमती जननी सखगृहे आंटपुरे "दश- 
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सुजायाः दुगौदेव्या आराधनाथंसायोजनमकार्षात् । तस्या विरेषा- 
ग्रहेण तत्पूजामुपलकन्ष्य अरष्टपुरे श्रोमात्रापि गन्तव्यमभवत् } घटना- 

 मेतागुल्खेखयता स्वामिना विवेकानन्रेन अमेरिकातः एकस्मे गुस- 
रात्रे पत्रं छिखितम्--बाबरामस्य मातुवुद्धिघ्र तया नारमगच्छत् | 
तदैव तु जीवितदुगामपहाय मन्मयीं दुगासाराधयितं प्रवृत्ताऽऽस्ते । 
पूजाया अनन्तरं श्रोमात्ता आटपुरात् जयरामबाटीमाजगाम । 

€< (~ « नी ९ 0 8 
तस्मिन् समये श्रीमातुमंनसि स्वीयां जननों तीथदशेनाथं नेतुं 

-वर्वती समीहा प्रादुरभूत् । स्वकीयया जनन्या कैय्िदन्यसम्बन्धि- 
मिश्च साकमसौ कखिकत्तामुपतिषठमाना कारी-वंदावनादितीर्थानां 
ददोनाय प्राचछत् । प्रायशो मासत्रयं दीथैवासानन्तरं सा कठिकन्ता- 
माययौ । खीयान् मादरप्रभृतीन्* जयरामवाटीं संप्रेष्य प्राय एकमासं 
च श्रीमाता माख्टरमहाशयस्य कलटोङाभ्ये वेदमनि तस्थौ । अनन्तरं 
निजजनन्याः स्वीयञ्नातुश्ाह्वानेन श्रीमाता त्वरितमेव जयरामबारीं 
प्रतस्थ । प्राय एकवषे तत्र स्थित्वा सा पुनः कङिकित्तां प्रत्याजगाम । 
तदानीं काटे भक्तः पञ्चषमासान् याबत् वागबाजारस्य गङ्गातटे 
भाटकगृहीते गोदामगरृहऽसो निवासिता । शनैः शनैः मक्तसंस्यया सह 
दरोनार्थिनां कृपषिणां संमर्दो ववृधे । 

पुनजेयरामवाटीमागत्य श्रीमाता साधकवषमतिष्ठत्। तत्यश्चाद् 
यदाऽसौ कलकत्तायाम् ( १३०५ वङ्गाब्दस्य वैराखे ) आययौ, तदानीं 
-बागवाजारस्य बोसपाड़ानामकवीथ्यामेकत्र भाटकग्रहीते वेरमनि 
चासिताऽभमवत् । 

तदानीमेव स्वामी विवेकानन्दो भारतं प्रत्याचन्तेत । प्रत्यावत्त- 
मानेनेव तेन बे्डं॑एकस्य स्थायिनो मठस्य निर्माणाय भूमिः क्रीता । 

* १३९२ बंगाब्दे ( सन् १६०६ ई० ) श्यामसुन्द्री देवीलोकं परतस्थे । 
वृद्धाया मनसि एकेमात्रकामना स्वियमेवासीद् यत् जन्मजन्मन्यहं सारदां कन्या- 
करूपेण प्रा्याम् | 
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सामयिकरूपेण नीरम्बरवाबगृहं भाटकगृहीते एवे बेठड्मट 
समानीतः । महता वेगेन मठनिमोणकायं प्रचचार । 

१८९८ ईसवोयव््रं दीपावटी-( काटीपूजा )दिवसे स्वामि- 
महाशयः संघजननीं श्रीमातरं वागवाजारतः नवीनमटगप्राङ्गण- 
मानिनाय । तत्रागत्य श्रीमात्रा नैजस्य सबद प्रूजनीयस्य श्रीठाङ्कुरस्य 
चित्रमभ्यचतम् ।% श्रीरामक्ृष्णदेवो मटठेऽधिष्ठितोऽमूत् । बेलुडमटो 
महातीथेरूपेण परिणनाम । 

बेटड़मटस्य स्थानविषये श्रीमाता प्रावोचत्-“अषं नित्यमेवा- 
पद्यम् यत् श्रीठङ्रो गङ्गाया उपरि परे पारे-यत्रायं मटः-रम्भोधान- 
मध्ये निवसति । तद्ानों मठो न निर्मितोऽभूत् । ̀ ˆ” श्रीमातुः कथनेने- 
द्मेवावधायंते यत् श्रीठाङ्कर एव॒ बेखृड़मठस्थानमिदं मनोनीत- 
मकाषीत् । तस्य विरिष्ठनेङ्गितेनैव स्थानेऽत्र मठः संस्थापितोऽभवत् ! 

तदनन्तरं दिसम्बरमासस्य ( १८६८ ईं० ) पवित्रपुण्यतमयुहृतं 
बट्ड़स्य माटकग्रहात्. आत्मारामस्वरूपं श्रीरामङ्ृष्णदेवस्य भस्मावशेष- 
पूणपात्रं स्वामिमहोदयः स्वस्कन्धोपरि संस्थाप्य स्थायिनि मटेऽत्र 
समानीय युगसहसराणां छृतेऽत्र॒ स्थाने तस्य स्थापनामकरोच् । 
जागतिक इतिघ्त्त एकोऽयं महास्मरणीयो दिवसः। अनन्तरं च 
जनवरीमासस्य द्वितीये दिने ( १८६८६ ई० ) मठः पूणेरूपेण नवीने 
मन्दिरेऽत्र समागमत् । तदनन्तरं त्रिचतुवेषाणि यावत् श्रीमाता 

# रवनित्योपासनीयश्रीटाकुरचित्रसम्बन्पे श्रीमाता प्रोवाच ""-५इदमति-. 

सशम् । `" -अष्टमल्यान्यदेवताधितरेः साकं स्थापयित्वा एनदप्यपूजयम् 1 तदानी- 

महं नौबतवेदमनो निम्रस्थे प्रकोष्ठे न्यवसम् । एकदा शरीराङ्कुरः समागतः । 
चि्रमवलोक्यावोचत्- (अरे, त्वयेतत्सवं किमनुष्ठितमास्ते १ ̂ “ "अनन्तरं 
दृष्टम् यत् तेन बिल्वपत्राणि पृूजासम्भारं च वारमेकं वारद्यं वा चित्रे सम्य 

पूजनं कृतम् । तदेवैतचिचमस्ति 1 शभ्रीरामङ्ृष्णदेव ईश्वरबुद्धया स्वचित्रपूजनं 
विधायात्मानं अगत्पूजनीयं कृतवान् । 
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कदाचित् जयरामवास्यां कदापि च कछिकत्तायां तस्थौ । कठिकत्ता- 
समागत्य सा बागबाजारविभागस्य कुत्रापि भाटकभवनं न्यवात्सीत् । 

१८०१ ईसवीयवं महता समाराहेण बेलृडमठे श्रीस्वामिमहाशयः 
प्रतिमायां दुर्गापरूजामकरोत् । “जीवितदुगौस्वरूपाः श्रीसारदादेवी तेन 
मठस्य पाश्वेस्थिते नीराम्बरमुखर्जामहोदयस्योद्याने संरश्चिता । 
यथावसरं श्रीमाता भठमागच्छत्-देवन्याः भ्रबोधनमभूत् । आनन्द- 
मय्या आगमनेन पूजाया दिनचतुष्टयं महानानन्दोत्सबोऽमूत् । बहवो 
जनाः श्रीमातुदेशनमासाद्य धन्या बभूबुः । एकतो दीयतां युज्यताम् 
अपरतश्च जय दुर्गे, जय मातः इति ध्वनिभिर्गङ्गाया वक्षःस्थं प्रति- 
ध्वनितममवत् । 

॥॥ [। ---: ४ :- 
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श्रोरामकरष्णदेवस्य देहत्यागानन्तरं श्रीसारदादेव्या अपार्थिवमनस 
साधारणं धरातके संस्थापनमसम्भवमभवत्। तदीयं मनः स्वरूपे 
विरीनतां प्राप्रमसीसाभिमुखमधावत् ।* एकतः शरोर ङ्कुरश्च वारं चारं 
तां निरुन्धानो युगकायपरिपृत्तये श्रीसारदादेवीं नर्शरीरे स्थापयितु- 
मचेष्टत । श्रीसारदषेव्या मस्येधामनि स्थापनाय कस्यचित् मायापृणे- 
स्थावकम्बनस्य विशेषप्रयोजनमभूत् । श्रीरामकरृष्णेन तस्य पूणो 
व्यवस्था कृताऽऽसीत् । एतस्याभासः श्रीमातः कथनेन ठभ्यते- 
“““श्रीटा्करदेहत्यागस्यानन्तरं संसारे न॒ किमप्याकषेणमासीत् , 
मनोऽवसादपरिपूणेमभूत् । अहं प्राथनामकरवम--सम्प्रति संसारेऽत्र 
मम निवासेन को छाभः ? एतस्मिन्नेव काठे सहसेकमखौकिक- 
हृर्यमवरोकितम् यदेका रक्तवसनं धारयन्ती दरावार्भिकी इादश- 
वार्षिकी वा बाक्िकाऽभिरुखे अमति । श्रीठाङ्करस्तां दशयन्नाह-- 
एनामाभिस्य तिष्ठ । तव॒ सज्निधानेऽवन्येऽपि कियन्तो मानवा 
आगमिष्यन्ति ।' इत्युक्त्वा दितीयक्षण एवासावन्तदेधे । बालिकां 

# इतः पूवंमपि यथास्थानं मया श्रौमातुः स्वरू गलीनताचेष्टाया उल्लेखः 
कृतः 1 बेलुडनिवाससमये तस्या नि्विकल्पसमाधिरमूत्-स च तस्याः 
सङ्गिनीभिह €: सूचितश्च । किन्तवेतस्य समाधेः भीमातुजींवनेन सह कः सम्बन्ध 

इति भीमाुमु खादेव परिज्तातमासीत् । श्रीमाच्ा परवर्सिनि काले एकस्मै 
संन्यासिने रिष्याय वार्ताप्रसंगेनैवं प्रोक्तम्-“तस्मिन् काले ८ बेलुडमठ- 
निवासकाले ) रक्तज्योतिनींलञ्यो तिःप्रभृतिष्ु॒ ज्योतिष्षु सनो लीनममभवत् । 
दविचतर्दिनानि एवं स्थितौ सत्यां शरीरं स्थातुं नारकत् |“ 
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तां पुनर्नाहं द्रष्टमश्क्नवम् । ततथ्चैकद्ाऽतरेव स्थाने ८ जयरामवाग्याम् } 
अहमुपविष्टाऽऽसम् । कनिष्ठा बधः ( राधमाता ) तदानोमतिविकृत- 
मस्तिष्काऽभवत् । बहुजीणेशोणेदुकूखकन्थाः पारँ पिधाय ताश्च 
समाकषन्ती सा सरोऽभिसुखं ब्रजन्ती बभूव । तस्याः प््ठतश्च जानुभ्यां 
गच्छन्तो सुदती राध् चापि वत्राज । तामवटोक्य हृदये महत्कष्टमभूत् । 
अहं धावन्ती भूत्वा राधूमङ्केऽस्थापयम् । मनस्यभूत् सत्यमेव हीमां 
यद्यहं न द्रक्ष्यामि, तदाऽस्य: को द्रक्ष्यति ? पिता नास्ति, माता- 
पयुन्मादिनी । मनस्येवं विचारयन्त्या मया . निज फे तस्यां स्थापितायां 
पुरतः श्रीठाक्ररो दृष्टः । तेनाभिहितम-- इयमेव सा बालिका, एतस्या 
आश्रयं गृहीत्वा तिष्ठ, इयं “योगमायाः अस्ति । १८६०० इईसबीयवरष॑स्य 
जनवरीमासस्य २६ तारिकायासेतस्या जनुरमूत् । 

ततो नरदेहत्यागतः पूवं यावत् श्रीमातुरिदं योगमायां 
जीवनमतिरहस्यमयममवत्। एतस्या शयोगसायायाः अवछम्बनेन 
तदीयमसांसारिकं मानसमपि सांसारिकमिव जातम् तदानीन्तनः 
संसारिणीरूपेण घोरमायाबद्धायाः श्रीमातुरभिनयो वस्तुतोऽव्यद् सुतो 
बभूव । जयमभिनयोऽस्या इयान् निर्दोषः सरबाङ्गसुन्दरश्चासीत् , येन 
श्रीमातुसत्यागिनः सन्ताना अपि-ये जीवितजगदम्बारूपेण तां 
पयेपूजयन्-चकिताश्चकरिरे । 

मायाबद्धजीववत् श्रीमातुराचरणमवटोक्य संन्यासिन एकस्य 
मनसि सन्दंह उदपद्यत । तेनेकवारं बारद्रयं वा श्रीमाताऽमिदिवा-- 
भवत्या इक् “राध् राध्" कथं क्रियते ¢ राधूपरि भवस्या अतिशया- 

सक्तिविदयते ।” श्रीमाता परोक्तम्- “किं कुर्या पत्र, अहं सखीजातिरी- 
ददयेव ।* संन्यासिना तेनैकदा पुनरप्ययं प्रन: कृतः । तदानीं 
सहसव मातः स्वरे प्रिवतनमभवत् ! सा किञ्चिटुततेजिता भूत्वा 
परोवाच--^त्वयेतत् सवं किमिव ज्ञास्यते ?`-मादसी कामप्यन्विष्य 
निर्दिशतु ।” इदमाकण्ये संन्यासिनः सन्तानस्य सन्देहो व्यपागमत् ! 
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प्राकृतिके रीखामच््े पटपरिवत्तनवत् श्रीसारदादेव्या जीवने सहैव 
निवसन्तौ अन्धकाराखोकौ महतीं मनोरमां छषिमेकां प्रस्तुतां चक्रतुः । 
नित्यस्य रीटायाश्च कीटक सहज आगमो गमश्च ! एकं पदं तया 
नित्ये स्थापितं, द्वितीयपदेन तु खीरारृत्याभिनयः प्रदरितः। 

परन्तु आत्मीयानां दौराल्यात्याचारभ्यासुत्तप्ीभूय श्रीसारदा- 
माता जयरामवाश्यामेकद्ा स्वस्वरूपेङ्खितं कत्वोक्तवती-- "परयत 
युयं मामधिकं न पीडयत । अस्मिन्नन्तरे ८ स्वशरीरं छक््यीकृत्य ) यो 
विद्यते स यद्यकवारं कस्यचिद्प्युपरि पएूत्करोति तर्हि बह्यविष्णुमहेशेषु 
न कोऽप्यरं तस्य रश्चाये । 

अन्यस्मिन्समये एकदा कोआखूपाडायां राध्वा अत्याचारवाती- 
मुलिख्य साऽरवीत्- “अवलोक्य वत्स, इदं शरीरं ( स्वशरीरं 
निर्दिहय ) देव्षरीरमिति जानीहि । तदिदं कथमधिकमत्याचारं 
सोदुं समथं मवेत् भगवन्तं विना का मानवी तलुरेवादृशमत्याचारं 
सोढं शक्रयात्् ?`` ` 

हृदयतां पति, समयि ( अस्मिरदेहे) स्थितायां न कोऽपि मां 
याथार्थ्येन ज्ञातुं शक्ष्यति । परन्तु प्रयातायां मयि सवंऽपि मम स्वरूपं 
ज्ञास्यन्ति । 

कदाचित् तया स्वस्वरूपविषये इङ्गितं कृतमासीत् । जयरामवाय्यां 

राधजननी उन्मत्ता सुरबाखा मातरं प्रति अनेकाः कटुवचना- 
न्युक्तवती । श्रीमाता मानपृवकः सवमसहत } अनन्तरं यदा सा कटु- 
वचनपरम्परा मयीद्ातिक्रमं कृतवती तदा श्रीमाता गम्भीरस्वरेण 
प्रोवाच-^त्वं मां साधारणव्यक्तिरूपेण सा भावय । त्वया मां प्रति 
पिवृमाठृनामील्रेखपूवेकमतिकटूवचनान्युक्तानि । किन्तु नाहं तवा- 
पराधं गणयामि । तानि कटुवचनान्यपि केवलं साघारणशचब्दमाघ्ं 
मन्ये । यद्यहं त्वामपराधिनीं विचारयामि तर्हिं किमस्ति तव कथ्िद् 
१५ 
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रक्षोपायः ¢ अहमस्मिन्तेव क्षणे सवं मायाजां कर्तितुमपारयम् । 
उवछत्कपूर इव कस्मिन्नपि द्निऽदृश्यतां गमिष्यामि । तदा त्वया मम 
वातांऽपि न छ्प्स्यते ।” श्रत्वेतदुन्मत्ता सुरवाराऽकमस्मात्स्वकण्ठस्वर 
सन्दीरतवतो । 

(". कैः ह 

श्रीमातुः राधूः वयस्का युवती बभूव । तस्या विवाहो जातः, एक 
सन्तानोऽपि । योगमायया नानाविधमायाविस्तारेण श्रीसारदादेव्या 
सानसमाच्छादितम्। विष्षिप्रायाः पुत्री राध्वापि अधविक्िप्रेव 
बभूव । एतेन श्रीमातुमनसि महत्यशांतिध्िन्ता च प्रासरत् | साया- 
पारो समधिकवद्धव जाता । अहिफ़नमन्तरेण राधूकायं न चरति । 
सा उपविष्टा तिष्ठति, खादति, ददाति, सवमाप विदधाति । किन्ु 
यदि केनापि काचित् व्रटिः क्रियते स्म तदानीं तस्या महान् मानोऽ- 
भिमानश्च समुदपद्यत । श्रीमातुरुपरि नित्यमसौ गाली बृष्टिमकरो 
दत्याचारवषणं चापि । राधः निजां मातरं ्युण्डी माः इत्यभ्यधात्; 
श्रीमातर' “माः शब्देनाहयत् । 'मा-शब्देनाह्वानमाकण्यव तस्या मन 
आन्दोछितसबोभूयत । एकदा राधूः अहिफनस्य कृते हठमकरोत् । 
श्रीमाता विकृति गस्वा जगाद्-“राघु, न पुनरेवम् , उत्तिष्ठ ! इदानीं 
न मया सोदरं शक्यते । तव हेतोमेम सवं धमेकमं व्यत्यगच्छत् 1“ 
एभिमर दुरांषवाक्य रुष्टा राधः पुरस्थितपेटातो महदुषृन्ताकमेकमाद्ाय 
वेगेन मातुः परष्टमताडयत् । शुम' शब्दोऽमूत् । वेदनया श्रीमातुः श्र 
किणमभवत् । त्वरितमेव प्रष्ठ तत्र शोथो जातः! ठदानी' श्रीमाता 
श्रीराङ्कुरचित्राभिमुखं पर्यन्ती करौ बद्ध्वा प्रोवाच--“ठटाक्रुर, एतस्या 
अपराधो न गणनीयः, इयमबोधा विद्यते 1” 

तदैव स्वीयं पाद्रजो राधूशिरसि प्रक्षिपन्ती श्री माताऽगादीत्- 
“याध; मां प्रति श्रीटाङ्करः कदाप्येकं कटठोरवाक्यमपि न प्राह- स्वं 
चेयत् कष्टं ददासि ? त्वया किं परिज्ञायते,- मम स्थानं कुत्रास्त ? 
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युयं जानीथ यदहं कथं युष्मदथंमत्र तिष्ठामि: १ राधूः तदानी 
मरोदीत्। मातुमनो द्रवीभूतमभूत् ! यतो डीखाभिनयोऽयं प्राचलत् । 

अन्यत्रापि कद् कद्ाचिन्माता -स्वस्वरूपसम्बन्धं आभास प्रादात् । 
राधूनिमित्तं कथं तदीयं मनो मायाच्छन्नमभवत्--एतस्यापि तया 
संकेतो दत्तः । अस्या घटनाया अनन्तरमेकदा मात्रासिदहितम्- पद्यत 

सर्वेऽभिदधते यदहं शराधू राधूः कथयन्ती व्यङ्कुखीभवामि । अस्या 
उपरि मम महती आसक्तिः इयमासक्तियंदि मयि नाभविष्यत् , तर्हिं 
श्रीठाक्रुरस्य हारो एत्यागानन्तरं शरीरमप्येतन्नास्थास्यत् । निजकायीगमेवः 
तेन “राधू साधू" ञ्याहत्येदं शरीरं संरक्षितम् । यस्मिन् दिने मन- 
स्ततश्चङिष्यति, तस्मिन् दिने पुनरिदं शरीरं न स्थास्यति । 

इयमेकेव् माया नानामवेषु, दयाकरूणाविगटितरनेहादिविभिघ्न- 
खूपेषु च भ्रकटिताऽमूत् । अस्या मायाया अवलम्बनमन्तरा तस्या 
जीवोद्धारषूपमहत्कायमपूर्णमेवास्थास्यत् । अस्या मायायाः कारणादेव 
तु तां सहखरो नसा नायंश्च कन्या-भगिनी-घ्रादरजाया-मरतिवेरिनी-जननी- 
गुरुरूपेण, दया-करुणा-सेवा-सान्त्वना-स्वरूपेण, स्तेह-ममता-मुाक्त-युक्ति- 
रूपतश्च प्राप्नुत्रन् । एतां मायास्कि विना सवंऽपि वञ्म्िता 
अभविष्यन् | 

श्रीरामकृष्णजीवनमेतावदुचचस्वरे निबद्धमासीत् यत् तेन साधं 
प्वस्वर सम्मेखनं सधारणमानवानां कृते सवंथाऽसम्भवसेव । व्यागे 
पवित्रतां, परमोच्चाध्यास्मिकानुमूतौः ` किम्बहुना, सवेस्मिन्नेव 
विषयेऽ्ौ सर्वोच्चस्तरमासादयत, यत॒ किर साधारणमानवगते 
स्वेथा परतरमासीतं । निरन्तरमसौ मगवध्येवावातिष्रत- तस्मा- 
दीषदपि नासौ नीचैरवाततरत। तस्य जीवनं एवं तीत्रप्रहाशचमयमि- 
वासीद् यो हि साधारणमानवचक्ष"षि चमत्छृतान्यकार्षीत् । वयमेवं 
परयामो यत् श्रोरामङ्कष्ण एताटसमेक्ं जोवनमादाय समागच्छत्-- यन्न 
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( श्रीमातुर्जावने ) निखिलेरेव मानतैः-यद्वधि तेषां टदृष्टिगंच्छति 
स्म-पूणेतैव दरीदर्यते। संन्यासिनः, गृहिणः, बालकाः, वाङिकाः, 
निश्नोच्चवणौः, पवित्रापवित्राः, अन्धखञ्ञबधिराः, सबलदुबेखाः सवं 
मयुष्या एव तत॒ ( मातुर्जीबनं ) परमार्मीयकूपेण निजान्तरंगमभूतमिव 
प्राप्ुवन् । 

श्रीढाङ्करो विषयासक्तानां सान्निध्यमपि सोद नाशक्रोत् । तेषां 
छायाऽपि यदि तदुपरि पतेत् , तदापि तेन कष्टमनुभूयते स्म । देवालयेषु 
देवदेवीसान्निष्ये स सदैव स्वजीवनं व्यतीयाय । एकतो यदा श्रीसार- 
दादेवी श्रीरामङ्ृष्णरूपदेवतामाश्चिव्यारिष्ठत् , निर्विकल्पे समाधौ 
न्यमस्नत्- मावावेशो कदाचिदहसत , कदाप्यरोदीत् , तदा सा स्वकौ- 
यानां बन्धुबान्धवानां, विध्िप्राविश्षिप्रानां, प्रतिवेशवासिनां च प्रयज 
पूवकं सानन्दं सपय्यीमकरोत् । सा सवेविधजनानां सम्बन्धबन्धने 
विद्यमानाऽपि निर्विकारा सती तस्थौ । पुनर्माता भागीरथीव सवोनेव 
पावनान् धन्यांश्चाकार्षीत् । कल्याणहपिण्याः सपन सवे लोकिकं 
पारलौकिकं च कल्याणं प्राप्ता अभूवन् । स्वामिना प्रेमानन्देन प्रोक्तम् - 
युयमपद्रयत. राजः जेश्वरी मूत्वाऽपीयं स्वेच्छयाऽकिंचनेव गृहं लिम्पति, 
पात्राणि माजेयति, सूपंण तण्डुकान् परिशोधयति, किमन्यत्-भक्ता- 
नामुच्िष्टमपि स्वच्छं त्रिद्धाति । श्रीमाता जयरामबाट्यां चापि 
गृहस्थान् गृहधमं शिष्षितुमेवैतावत् कष्टमसहत । अघ्यामसीमधेय्येम् ? 
अपरिसीमद्या, सर्वोपरि च--परिपूणमभिमानराहित्यमासीत् । ` 

श्रीटाङ्कुर अ!सीदादरशसंन्यासी  श्रीसारदादेन्या जीषने संन्या- 
सस्य, सांसारिकतायाश्ापू्वं सम्मिश्रणमभवत् । श्रीठाकुरः पणानि 
रूप्यकाणि न स्ष्टुमशक्तात् करौ सुस्नतं गतो बम्वतुः । परं श्रीमाता 
रूप्यकाणि (मालक्ष्मी' रित्यवधाये शिरसाऽस्पशेयत्। अथं एव सर्वा- 
नथनिदानमिति तयाऽपि परिज्ञायते स्मं । श्रीटाङरेणव तयाऽपि 
सधुरीव्याऽवधायैते स्म । श्रीराङ्रस्य समीपे सवं मिथ्या, जगदपि 
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मिथ्येवासीत । स प्रोवाच--“अरे रामलार, यद्यहं जगत् सत्यम- 
ज्ञास्यम् , तर्हि तदानीमेव कामारपूष्कुरं मामं सुत्रणेमण्डितमकरिष्यम् । 
मया ज्ञायते, स्वेमेतदसत्यम्-केवलमेकः परमात्मैव सत्यः । किन्तु 
श्रीमातुर्निकटे सवं सत्यमिषाभूत्- एतादश एव तस्या व्यवहारः । 
ठम्रयोर्जीवनमापाततः परध्परविरोधिवत् प्रतीतम्; किन्तु तद्न्योन्य- 
"परिपोषकमेव बभूव । एकं यदि वेदरूपं, तद्यपरं तद् भाष्यस्वरूप-. 
मासीत् । द्रयमेवा सीमगृहेऽन्योन्यसमीपे स्थितमिवाभूत् । 

1 [४२ मड न (~ #। . भ [4 

जद्रेतज्ञानमन्चखे निवध्यः संसारं केन भावेन स्थातुं शक्यते, 
£ 

-एतस्यादशंः श्रीसारदादेव्या स्रचरित्रेण परिदर्धितः । 

१ मै भैः 

जयरामबाटयां भक्तसम्मर्दो निरन्तरं परिब्रधे । जयरामबारी- 
-महातीथेमहत्त्वं याश्चिणां (जय मातः' इति ध्वनिना समुदघुष्यत । 
महाशक्स्या दुवारेणेङेनाकषेणेनाञ्ृष्टाः संन्यासिनो गृहस्थाः, पुरषाः, 
-चखिय, सवं दूरतः समाययुः । बहूदिवसेभ्यः पूवं सारद्ाणः किमपि 
सन्तानं नावोक्य इयामासुन्द्री सावसादं प्रायस्चोऽवोचत्-“एतादश- 
विधिप्तजामात्रा साकं खारदाया मया विवाहः कारितः, हन्त ! गाहंस्थ्यं 
न प्राचलत्; न कोऽपि माद्शब्दोच्चारणपरायणः सन्तानो जातः ।* 
एकदा श्रीटाङ्करस्य इत्तान्तोऽयं कणगो चरीबभूव । तदा तेन भोक्तम्- 
“जननि, एतद्थं त्वया दुःखिन्या न भाव्यम् , भव्पुत्रया एतावन्ति 
अपत्यानि भविष्यन्ति त्वया चानन्तरं द्रक्ष्यते-यत् चतस्भ्यो दिभ्यो 
'मा-माः इत्ति ध्वनिमाकणयन्तीयं समुद्विग्ना भविष्यति 1” श्रीराम- 
कृष्णस्य भविष्यवाणीयमक्षरशः सत्यरूपेण परिणमन्ती बभूव । यदि 
साधारणज्ञननीव सा केवलं कतिपयसन्तानानां माताऽभविष्यत् 
तहिं कथं सा (विश्वजननी अभविष्यत् {- सवं च किं तस्या अभयक्रोडे 
सुरक्चितं स्थानमध्यगमिष्यन् १ अत एवं तदानीं येऽपि समायातास्ते 
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सर्वेऽपि सार्दादेवीं माद्रस्वरूपं प्राप्रां मवतारिणोरूपमधिगतामपद्यन्ः। 
सा गुरुरूपेण निजान् संख्यातीतान् पंगुबाखुकान् दुस्तरमवाम्भोधेः 
पारं प्रापयत् । यस्या अभ्यन्तरे मावरत्वस्य देवीसवस्य चापूवं सम्मि- 
श्रणसभवत् । 

गतिकमावृस्वस्याभ्यन्तरे प्रविदानस्य गुप्राऽऽकाङ्क्षा तिष्ठति 
एतदादानप्रदानाभ्यन्तरत एव एतस्य प्रम्णोऽभिव्यक्तिः, परिपूणता च 
सम्पद्यते । परन्तु मातृत्तायामेदयां केवरं दानं--दान एव ठ््तिः- 
-समथप्रम्णः' परिपूर्णो विकासस्तिष्ठति । श्रीसारद्देव्याः सीमदीनेख- 
सीयमातृत्वस्यास्य प्रचण्डराक्तिः सन्तानानामाश्रितानां प्राणानामपूणणेतां 
द्रवं दैन्यं च प्ठावयन्तीव भ्रतीयते । “जननी अस्ति" इति ज्ञानख- 
रूपो महामन्त्र एव सन्तानानां प्राणेषु दिव्यां चेतनामेकां प्रायच्छत् 
उच्छरसितां परिपूणेवां प्रादात् ; अमो घशक्त्वा, रिशसुखभनिभरतया च 
तान् संयुक्तानकरोत् 

जयरामवाटी नाम स्थानमव्यन्तदुगे मम् › तत्र गमनागमनं बहुक्ष्ट- 
साध्यं व्ययसमयसपेक्षं चासीत् । प्रबसमीहायां सत्यामपि बहबो 

मानवा. जयरामबास्यामागन्तुं नाशक्नुवन् । अत एव श्रीमाता अनेकासौ- 

मुविधानां सत्त्वेऽपि बहुवारं कङिकन्तामेवाध्युवास । १८६८ ईसबीय- 

वषेतः, {६०८ ईसवीय वषं यावत् यदा श्रीमाता कङिकन्तामागमत् , 
तदा सा बागबाजारे कस्यचन भाटकगृहीतग्रहे, अथवा कदा कदापि च 
कस्यचन भक्तस्य गोहे न्यवात्सीत् । श्रीमातुर्जीवत्राणरूपं मदाय शनै 
सनव्योपकत्वमवाप । युगावत्तारमदिश्नः तदीयमहोदारभावस्य 
देशे प्रसारेण साकमेव श्रीमातुः समीपं भक्तसन्तानानां गमागमावपि 
वब्ुधाते । सम्भ्रति न केवरं वद्गीया एव, प्रव्युत्त भारतस्य स्ंऽपि जनाः 
श्रोमातु्रणद्रानाथं कृषाप्राप्त्यथ च समाजग्मुः । 
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श्रीमातुः ` कलिकन्तानिवासस्येतामघुविधां दुरथितुं श्रीसारदा- 
नन्दसयाक्तान्तपरिश्रमस्य चेष्टायाश्च परिणामस्वहूपं बागवाजारे 
“्रीमातुः' कृते भवनमेकं निर्मितं कृतम् ( बतेमान उद्बोधनकायो- 
खयः ) । १६०६ इईसवीयमरईमासस्य २३ तारिकायां ( "२३१६ वंगाब्द्- 
ञतरष्ठस्य नबमदिवसे ) श्रीमाता बागबाजारस्य नवीनभवने समाजगाम, 
तत्र च तया स्वहस्ताभ्यामेव श्रीरङ्करः प्रतिष्ठितः । अत्र भवने 

समागत्यासावात्मानमतिखच्छन्दमवुभ्यत । स्वामिनः सारदानन्दस्ये- 
कनिष्ठमावृसेवायज्ञः पूणेतामिवागमत् । तस्य सेवेयमनागतानां छते 
सुमहानुञ्ज्वकादर्थोऽभवत् । सारदानन्द्स्य सेवया परिदुष्टा श्रीमाता 

तस्य नाम 'प्रियकारी' इति निदिदेश । 

बागबाजारस्थिते श्रीमातुर्निवासस्थाने संख्यादीता ध्यान-जप-भाव- 
समाघयो बभूबुः यन्तो मानवाः श्रीमातुसुक्तिमन्त्रमधिगत्य धन्या 
अभूवन् । श्रीमातुरन्तिमलीलायाः स्थानं-महातीथं--श्रीमातुभैवनमे- 
वासीत् । तदानीं बागबाजारस्य नवीने भवने श्रीमाता प्रायशो 
मासषट्कं स्थित्वा शीतकालस्य प्रारम्भे जयरामबाटीमगच्छत् । 

एकद् श्रीमाता आश्निवसन्तानानां समक्ष प्राबोचत्-““इदानीं कारे 
श्रीठाक्ुसे निधेनधनिकानां, पण्डितमूर्खाणां समेषामप्युद्धाराय समा- 

गमत्। मख्यानिरोऽतिप्राबहत्. । यः कोऽपि "पां" प्रसारयति साग्रहं 
दारणागतो भवति च स एव धन्यतामागच्छति । एतरहिं वंशघासान- 
पहाय अभ्यन्तरस्थि तकिञ्चित्साराः सर्वेऽपि चन्दनायिता बभू वुः। 
युष्माकं का चिन्ता?” श्रीठाक्कुरः स्वजीवोद्धाररूपकायेभारं सम्प्रति 
श्रीमात्रे समर्पितवान् । अतत एव हि सा निर्विचार जीवोद्धारे परि- 
व्याप्ता । योऽपि माः इति त्रवन् समाययौ, तस्योपरि छकृपां विधाय 
सा श्रीटाङ्करस्याभयचरणयोस्तं समर्पंयाच्चकरे । 

एकदा कथिदीषक्छितसन्तानः भ्यानजपाद्यनु्ठाने आत्मनोऽसमथेतां 
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` प्रकटय्य दुःखं प्राकाशयत् । निरगेख-स्नेहा श्रीमाता तस्मै अभयदानं 
परयच्छन्ती प्राह-- “इदानीं यत्किमपि भवेत् तस्य तदथं न दुःखं 
कतेव्यम्, अन्ते श्रीटाङ्कुरेण समागन्तव्यमेव-- युष्मान् नेतुम् । तेन 
स्वयमेवैतदुक्तम् , तस्य वचनं &ि मृषा भवितुमहेति १ सदैव युष्माभि- 
५८३ स्मन्तेव्यम् यदेक््यक्तः ( श्रीठाङ्करः ) सदेव युष्माकं पृष्ठतो 
वतते 1” 



५ 

श्रीमातुरदेनिकं जीवनसनुपसमासीत्। सर्वदैव सा किञ्ित्कार्य- 
सकरोदरेव । आस्ये व्यथंवातीयां वा समयं यापयन्ती न कदाप्यसाव- 
हर्यत । प्रतिदिनं रात्रौ प्रायश्शखिवादनकाङे जागरणस्य तस्या 
दश्िणेश्वरारेव अभ्यासोऽभवत् । रारीरस्य अस्वास्थ्येऽपि सम्भवत 
कदापि नियमेऽत्र व्यतिक्रमो न ष्टः । उत्थायैव सा प्रथमं श्रीटाकुरस्य 
द्रोनं, ततोऽपि च देवतानां प्रणाममकरोत्। ततब्धाऽसौ प्राचः 
छृत्य। दिभ्यो विनिचृत्ता श्रीठाक्ुरं शयनात् जागरयित्वा स्वयं जपं 
कत्तु सुपाविशत् । प्रातःकारे सम्पमाप्रे स्वहस्तेनैव स्वन् पूजासम्भारान् 
संगृह्य अष्टवादनास्पूवमेवासो पूजायामुपविवेश्च । पूजासमप्रेरनन्तरं 
स्वहस्ताभ्यामेव साधुभ्यो मक्तसन्ततिभ्यश्च पत्रपुटकेषु प्रसादं प्रेषयत् । 
जस्याभ्यन्तरात् एव॒ मक्तसमागमाः, ददनदानानि, दीक्षाप्रदानानि, 
ध्मोपिदेशयाः, सोकातुरेभ्यः सान्त्वना-प्रदानादोनि च प्राचढन् । 

श्रीमातुः पूजाया विधानमवरोक्य सवं जना इदमाखोचयन् यत् 
श्रीमाता श्रीटाङ्करमूत्तिं न, जोवितठद्करं यथा दक्षिणेश्वरे परिचार- 
यते स्म-तथेव पयंचरत् । भोगगृहं अन्नादिसञ्नीकरणानन्तरं यद् 
श्रीमाता श्रीटठाङ्रमन्यान्यदेवताश्चाह्ययते स्म, तदानोमेकं स्वर्गीयददय- 
सुपतस्थौ । छल्नारीखनववधसमाना श्रोमाता श्रीठाङ्करसमीपमुपस्थाय 
भ्रार्थयत्--“भोजना्थंमागस्यताम् । इति । चनः बारगोपालमर्ति- 
समीपमुपस्थायाबोचत्-“आगच्छ गोपा ! भोक्तमागच्छ।> एवं 
प्रकारेण भोजनाथ सवौनाहूय यदाऽसौ भोगगृहमगच्छत् तदा. तदीय- 
मावमवरोक्येतद विज्ञायत यत् सत्यमेव सवं देवा भोजनाथ तलप्ष्ठतो 
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ययुः 1 ̀` कदाचित् प्रसादे मिष्टान्ने समां गते भक्तेभ्यो मिष्टान्नं 
देयमस्तीति श्रीमाता तव्वरितमेकस्मिन् पत्रपुटके मिष्टान्नं गृहीत्वा 
भ्रीटाङ्करस्य पुरतः समागत्यात्रवीत्-“ठकुर, सज्यताम् 1” दद्य 

मेतन्निभाखयतः पुरुषस्य मनस्यभिनवभावस्येकस्यान्दोखनमिव सम- 
भवत्! “छाया कायाः इति माता व्याहरत् । तस्याः समक्ष छायाः 
सवदैव दिव्यकायारूपेण प्रत्यमासत 1" | 

एकदा श्रीमाता कलिकत्तातो जयरामवाटी गच्छन्ती बभूव । 
विष्णुपुरे दिनद्वयं विश्रामानन्तरं सा प्रातरेव इषभरकटीभिः षडमिः 
स्वानपि सहेव नयस्ती प्रतस्थे । कोरचतुष्टयदूरे जयपुर चश्चस्थने 
मध्याह्नभोजनस्य व्यवस्थांऽमवत् ! चुल्दिकायां मृद्माण्डे भक्तं 
पाच्यते स्म । चल्हीतोऽवतारणसमये सहसा हण्डिका मभ्रा ओदन- 
फनानि च भूमौ प्रसृतानि । किन्तु श्रीमाता तेन किञ्चिदपिन 
विचचाल । सा पलाटस्येकं गुच्छकमादाय फेनानि माजंयितुमारेभे । 
ततश्च हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीटाक्रुरस्य चित्रं पेटिकातो निस्सार्यैकत्रोपवे- 
शयत् । एकेन काष्ठेन ततः किञ्िदोदनं पत्रोपरि स्थापयित्वा सुरं 
शाकं च दत्त्वा श्रोटाङ्करस्यायिगुखं संस्थाप्य करौ बद्ध्वा श्रीमाता 
जगाद--अद्य भवतेतत्प्रदत्तम्। तद्यंतदेव किंचिदुष्णं सत्वरं 
भुज्यताम् ।“ श्रीमातुरिमां रीखामवलोक्य सहवासिनो जहसुः । 
कोटरी सहजसुंदरदेवसेवेयम् ! सवेथेवात्मवदस्ते । कोटरी चादूभता 
समयोपयोगिनी व्यवस्था । श्रीरामङृष्णेन प्रोक्तम्-“यदा यार 
समयस्तदानों ताद्रमेवाचरणीयं भवति 

श्रीमातुजेयरामबाटीजोवनं नितान्तं कर्ममयमासीत्। तत्र 
सवोण्यपि कार्याणि तया सहस्ताभ्यामेव व्यधोयन्त ! बहुवारं तयेव 
पाचनं, परिवेषणं, किमन्यत् प्रका्ययन्त्रसम्मार्जनं च विधीयते स्म । 
तदौयजयरामबाटोजीवनस्य प्रधानमङ्ग भक्तसेषैवासोत् । भरत्येकोऽपि 
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अन्तो जयरामवाव्यां श्रीमातरं स्वजन्मद्प्र्या मातुरपेक्षया समधि- 
कान्तरङ्गभावतः प्रपित् । ` 

तया यावन्ति विधेयानि व्यधौयस्त, तानि सर्वाण्यपि नवनव 
प्रीतिपरिपूर्णान्यनुष्ठितानि । श्रीमातुरिदं निरवच्छिन्नसेवामयं जोवनं 
संन्यासिनां, गृहिणां सर्वेषामेवादर्शरूपममूत् । तया प्रोक्तम्-“सदेव 
किमपि कायं नूनमेवानुष्ठातव्यम्। कायौनुष्ठानेन शरीरं मानसं च 
स्वश्थे भवतः 1” श्रोसारदादेव्या जीवनस्यैकं प्रधानमवदानमासीत्-- 
“सेवाः” । एकच ब्राह्मी स्थितिरपरत्र निरन्तरं कम--एतादशसामंजस्य- 
परिपणे जोवनमस्यल्पं द्रोदृर्यते । खाधनभजनसेवासु तस्या मनसि 
समज्ञानं समो भावश्चातिष्ठताम् ।` ̀̀  श्रीठङरेण श्रीसारदादेव्या 
जोवनमोद्शं संगठितमासोत् यत् ̀  सा सममधिश्वस्य श्लीजीवनविषयेः 
पणादशेरूपाऽऽसीत् । 

४) नै ४) 

कतिचन मासान् जयरामवाव्यामुषित्वा श्रीमाता कलिकन्तां 
प्रत्यागमत् । तदानोमनेके भक्ताः श्रीमातुः कृपादीक्षामधिगत्य धन्यतमा 
अभूवन् । प्रायश्च एकवषं यावत्. बागबाजारस्थं स्वमवने स्थित्वा 
स्वगींयबररामसहोदयस्य खिया विशेषाम्रहेण श्रीमाता तदीय 
भूस्वामितायाः कोठार नामधेये स्थाने जगाम ( १३१५ बंगाब्दीया- 
्रहायणमासस्य एकोनविंशे दिवसे) मात्रा साकं मठस्य केचन 
संन्यासिनः, सेवकास्तदीया आ्मीयाश्चासन् । "कोठार स्थितिकाले 
श्रोमातुमनसि रामेश्वरगमनस्य "पुरातनी समीहा बख्वती बभूव । 

श्रोमातुरमिध्रायमवगत्य स्वामी रामक्रष्णानन्दस्तस्या दश्चिण- 
श्रमणस्य पृणेमुत्तरदायितं स्वस्योपरि गृहीत्वा मद्रासतस्तां न्यमन्त्रयत् । 
तदनुसारेण १९११ ईसबीयफरवरीमासे सेवकैः सङ्घिनीभिश्च साकं 
श्रीमाता कोठारतो दश्षिणभारतप्रधानतीथं रमेश्वर द्रष्टः मद्रासं 
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श्रतस्थे  श्रोमातरि मद्रासमुपस्थितायां स्वामी रामङ्ृष्णानन्दो देवीभावद 
स्वागतं क्वाणो मल्यापुरमटस्यातिनिकटस्थं भाटकगृहीतेकभवने 
साग्रहं सबहुमानं च॒ कानिचिददिनानि श्रोमातरं निवासयाच्चकार । 
तत्रानेके शीपुरुषा मातुमन्त्रदीष्ा जगृहुः । बहवश्च तस्याः पवित्र- 
दशतेन धन्या बभूवुः । 

मद्रासतः स्वामी रामकृष्णानन्दः सङ्िभिः साकं श्रोमात्तरं रमेश्र- 
दं नाथेमानिनाय । मर्गे दिनमेकं मदुरायां तैर्विश्रामः छतः । रामेश्वरं 
राप्य ते दिनत्रयं तत्र तस्थुः । रामेश्वरगभसन्दिरे प्रविहय श्रीमात्रा 
स्वहस्तेन यथारीति पूजप्राथनादिकं सम्पादितम् । सम्बन्वेऽत्र श्रीमात्रा 
विज्ञापितम्--अदहो ! शशिना ( स्वामिना कृष्णानन्देन ) सौवर्णानि 
-१०८ विल्वपत्राणि मह्य' प्रदाय रमेश्वरस्य समचौऽनुघ्ठापिता । 

श्रीमाता रमेश्वरात् मद्रासं प्रत्यावहते । ततश्च बेङ्गटोरस्थश्रीराम- 
छृष्णमटाध्यक्षस्य विशेषाग्रहेण दिनत्रयमसौ बेङ्गरोरमध्यतिष्ठत् | 
वेङ्गखोरगमनसम्बन्धे श्रोमाता प्रोवाच-अहो ! कियतां जनानां 
सम्मद् आसोत् बरंगलोरे । धश्रयानादवतरणमत्रेणेव सर्वै जना 
पुष्पाण्यवषयन् । माग कुसुमानां रारिरभवत् । ̀  श्रोराक्कुरस्य भाव 
सवत्र प्रञ्चतः । अत एवैतावन्तो जनाः समागताः 

बेङ्गरोरमटस्य प्राङ्गणे चन्दन द्रुमं टशुपर्वतं चैकमवटोक्य श्रीमाता 
नितरां प्रासीदत् । एकदा सन्ध्याकाठे तन्न पव॑ते समुपविश्य तया 
जपध्यानादौ समयो व्यतियापितः। 

बेगखोरतः श्रीमाता मद्रास्मायता । तत्र चैकं दिनं दिनद्रयं वा 
स्थित्वाऽसौ कछिकत्तामाययौ । मर्गे गोदावर्यां स्नातुं दिनमेकं 
राजमदहेन्द्ामवततार । द्वित्राणि दिनानि पुस्यौमपि न्यवात्सोत् । 

रामेश्वरासपर तिनिवृत्य श्रीमाता एकमासतः किञ्िदधिकमेव 
बागबाजारेऽ्तिष्ठत् \ १३१८ वंगाष्दञ्येष्ठमासवृतीयदिवसे ८ ५८११ 
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ईसवीग्रमईमासस्य १७ तारिकायां ) असौ जयरामवाव्यामायाता, 

तदनन्तरं च ज्येष्ठस्य २७ तमे दिवसे ससमारोहं स्वीयराधू पुत्रकाया 
विबाहम॑चोकरत्। राधमापादमस्तकमल्ङ्कारेः ससन्ितामकयरोत् › 

देयधनं चापि सा पयीप्रमदात्। वारयात्रिकान् , गृहवासिनः, पाश्च - 

वर्तिभ्रामीणसवसाधारणान् , दरिद्रान् दुःखिनश्च पयाप्तभाजन- 
मकारयत् । चृत्यगीतक्रीडकौतुकादिभिजेयरामबाटौ मुखरता बभूव । 

मातुरानन्दस्य तु सोमैव नासोत् । 

इतः परं षटसप्तमासानन्तरं श्रीमाता कलिकत्तां गमिष्यति । 

मार्गे--जयरामबाटीतः साधंद्विकोशदूरे कोयालपाडा समापतति । 
तत्र कैश्चन भक्तैः श्रीराङ्करस्य नाम्ना एक आश्रमो निर्भितः। तदानीं . 

समये स्वदेशोययुगमासीत् । आश्रमे वयनयन्त्रत्ुचक्राणामेवाधक 

प्राधान्यमभवत् । कठकिकात्तागमनात् कियदिनपूवं जयरामवाव्या 

को यारूपाङ़ाश्रमाध्यक्षाय श्रीमात्रा प्रोक्तम्-“पर्य पुत्र, स्वया 
श्रोडाकुरस्य कृते भवनमेकं में च मम विश्रामायेकं स्थानं निर्मितम् +. 
तदाहमेतर्दिं गमनसमये तत्र श्रोटाक्करं संस्थाप्य गमिष्यामि । सवेमा- 
योजनं पूणं विधेयम् । पृजानैवेद्यापेणनीराजनादोनि सवौणि नियमेन 
विधातव्यानि । केवलं स्वदेशीयत्वेन किं सम्पसस्यते ? अस्माकं यत् . 
किञ्चिदस्ति सर्वस्य मूढे श्रीठङ्कर एव . विद्यते, स॒एवादरशो वत्तते । 
यत् किमप्यनुष्ठातव्यं, सवं तन्नाम स्मृत्वा अनुष्टीयताम्- सकख 

सम्पन्नं भविष्यति 1” 

यथावसरं श्रीमाता कोयाख्पाड़ाश्रमे समाययौ । श्रीटक्कुरस्य 
विरोषपूजादीनामायोजनं सम्पादितमासोत् । श्रमात्रा स्वीयहस्ताभ्या 
श्रीठाङ्करस्य स्वस्य च चित्रे संस्थाप्य पूजादीनि समनुष्ठितानि, कांचित् . 
सन्यासिनश्च सङ्क समादाय होमादीनि सम्पादितानि । 

१६१८ वंगाब्दाप्रहायणस्याष्टमे दिवसे ८ १६११ ईसवीयनवम्बर- 
मासस्य चतुर्विदरयां तारिकायाम् ) श्रीमाता कटिकत्तामाजगाम । तस्याः 
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कटिकन्तायामागमेन मक्तानां मध्ये महान् जनन्दकोखाहछः प्राुभूतः । 
चतसृभ्यो दिग्भ्यः छपार्थिनो भक्ताः समागन्तुं प्रवृत्ताः । श्रीमात्रा 
कपाद्वारमुद्घाटितं कृतम् । कथ्िदपि दयावचक्ितो नातिष्ठत् । सहस्रशो 

, जीवनानि सशे-परस्तरस्पर्शेन सुवणेमयान्यभूवन् । | 
भूमण्डलाय मातृमावस्य रिव  प्रदातुमेव श्रो्ारदादेवी शरीर 

धारणमकरोत् । सा तु पूवं माता ततो नु गुरुरभूत् । तस्या मातृ भावेन 
गुरुभावः पराजितः । यश्च “माः शब्देन. समाह्वयत्, तस्म एव 
श्रीसारदाडेवी स्वीयं स्नेहमयं क्रोडं प्रायच्छत् । तत्र सुश्री-ङुश्री-पुरष- 
सखी-बारक-बाछिका-सव्टु बकानां कोऽपि मेदो नासीत् । मा" शव्दस्या- 
हानं तस्या मनसि दुर्निवारमेकमान्दोखनमसजत्। क्रोडे स्थापनं विना 
नासौ सुस्थिरतां ्रपेदे-केवरमेतदेव न, सन्तानान् क्रोडीकरत्यासौ 
भवसागरपारसपि नेष्यति । श्रीसारदादेव्या अभ्यन्तरे यो हि गुरभाव- 
विकासः, सोऽपि साठृमावपरिणाम एवाभूत् । यमेकवारमसौ सखक्रोडे - 
ऽस्थापयत् , तं पुननौवतारयितुमशक्तोत् । एतदेवासीत् तस्या गुरुरूपम् । 
गुरखूपेण सा स्वसन्तानान् भवसागरतः पारमनयत् । तत्रापि माता, 
बाठकाः ! तत्राप चिरमेखनन् । दिव्यस्तदीयो मातस्नेहः । 

आशरितसन्तानेभ्यस्तस्या मनसि कीदशी भावना, कोटरी चोत्कण्ठा 
बभूव ! समस्ता आपदः सा स्वकीये वक्षसि गृहीतवती । पष्ठिमातेव 
स्तेहमयपक्षाभ्यां स्वसन्तानान् परिषेष्स्य पयेरक्चत्, 'रक्षाकारी"व 
विविधविपत्तिभ्यश्च तान् पयपाख्यत्त्। एकमाभरितसन्तानं निराङम- 
वखोक्य श्रीमाता प्रीवाच-“यदि श्रीठककुरः शरोरमिदं मासकोनं 
-नारश्चिष्यत्, तदा युष्माकं किमभविष्यत् ? तथापि येषां भारो सया 
गृह्यीतस्तेष्वेकस्मिन्नपि मुक्तिं चिनावदिष्टे मयाऽवकारो न प्राप्तं 
शक्यते ! एतैः साधमेव मया स्थास्यते, यतो मया तेषां छुभाश्चुभभारो- 
ऽङ्गोकृतः आस्ते ! ̀" "आत्मीयस्वेन ये स्वीकृतास्तेषां. परित्यागस्तु न 
मया कन्त, शक्यते 
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श्रीसारदादेव्या अन्तरे- यो जगन्मावृत्वमावविकासः समजायत 
सख न केवलं मनुष्यमात्र एव सीमाबद्ध आसीत् , अपि तु सवंजोवधारि- 
श्राणिष्वपि सः प्रकटितः समददयत । 

कथचित्संन्यासी रिष्यः श्रीमातुः समीप एकदा जिज्ञासितवाय् “मतः, 
किं स्वं स्वेषामपि जननी ? श्रीमातोक्तवती “आम्? । पुनरनेनैव 
संन्यासिना पृरष्टम--“एतेषां मानवेतरप्राणिनामपि ?‡ श्रीमाता पुनरनक्त- 
वते--““अथ किम् ? तेषासप्यहं जननी 1” तस्या दैनन्दिनिजीवनन्यव- 
हारेऽस्या उक्तेः सत्यताऽवारोक्यत । 

श्रीमातरगृहे कञ्चिद् बिडार आसीत्) स च दुग्धादिकं रहसि 
आस्वादयत् । अतस्तत्रत्याः सवं जना माजरोपरि कद्धा अभवन् । परं 
श्रीमाता बिडारस्य चासनं कतं नैच्छत् । अन्येषु च तत्ताडनतत्परेषु 
सत्सु श्रीमाता दयाद्रेृदयाऽश्रपूणनयना चाभवत् अव्रवीच्र--““चोरयित्वा 
दग्धाद्यास्वादननं तु बिडालस्य धमं एव । अन्यथा के जना एतमाद्र- 
पू्ंकं भोजयन्ति ?” इति । अयं माजीरोऽन्यान् ताडनतत्परान् विलोक्य 
नित्यं श्रीमातुः शरणमागतः । एकदा कच्ित्सेवकं श्रीमाताऽत्रवीत् 
परय, मा ताडयतेनम् , तस्याप्यस्तरेऽहमेव निवसामि” इति । मानवेत॑र- 

श्राणिष्वपि श्रौमातुः वात्सल्यं प्रेम कीदररामासीत् एतद्विषये संख्यातीत- 
घटनानायुल्छेखः कतुं शक्यते | 

भ्रीसारददेव्या जीवनान्तिमदिनेषु जोवत्राणस्य या दुरवारोन्मुखता- 
ऽऽसीत् सा एकत एताहरी गभीराऽविद्त तादरयेवान्यतः अति- 
विशाराप्यभवत् ! श्रीरामकृष्णदेवो देहत्यागात्कतिचिदहिनानि पूर्वं 
काङीपुरो दयान एकस्मिन्दिने कल्कनत्तादि यङ्ग टीनिदं पूवकं श्रीसारदा- 
देवीयुक्तवान्-- ` पदयास ? लोकाः कथं कोटा इव संसारे दुःखानुभव 
कुर्वन्ति । एतेषायुद्धाराय त्वया किमपि कतव्य भविष्यति" श्रीसारदादेवो 
तयुत्तरयांचकार- “अहं स्वच्रखा किं कतुं पारयिष्यामि श्रीठकरो- 
ञत्रवीत्-“न हि, न हि, त्वयव कतेव्यं भविष्यति । अहं तु 'सल्पशो 
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जोवोद्धारकार्य॑द्रतवान् । त्वया तु मदपेक्षयाऽधिकं कतेव्यम् ।” 

श्रोसारदादेवी श्रीटाङ्करस्येङ्कितमधिगत्तवतो, तथा श्रीठाङ्करनिर्दि्- 
जीवनत्राणकार्ये बतिनी चाभवत् । श्रीठाङ्करो देहत्यागात् पूवं श्रीमात्रे 
कतिपयसिद्धमन्वरान् प्रददौ तथा तेषां मन्त्राणां प्रयोगमपि तामशिक्षयत्। 
शाखे भगवत्कृपा-साधुकृपा-गुरक्ृपाणां समुल्रेखो विद्यते; एतद्विषये 
जनश्रतिरूपेण श्रयते च । किन्तु तस्य छपात्रयस्य रहस्यं श्रोरामकृष्ण- 
श्रीसारदादेवौीजीवनं प्रति दक्पातेनैव ज्ञायते । आध्यातस्मिकदाक्ति- 
संकरामणद्वारा मनुष्याणां जीवने धर्मभावोदीपनं तथान्येषां पापाना- ` 
मङ्गीकार एतद् हयं तयोर्जीबनस्य विरोषावदानम् । समन्तरप्रदानविषयं 
तथा शिष्येनःस्वीकारविषये च श्रौसारदा देवी उक्तवती-- ' रिष्याय 
सत्त्रप्रदानेन तस्यान्तरं अगध्यात्मिकर्शाक्तसश्चारां भवति तथा 
शिष्यस्य घ्रजिनं गरोः दारीरे प्रविश्यति । अत एवं सन्त्रप्रदाने पाप- 
संक्रामणेन रीर एतादशी व्यथा जायते । गुरुपदस्वीकारः अतीव 
कठिनं कायम् । यतः शिष्यस्य ( जन्मान्तरविहितं ) दुष्कृतं गुरुणा 
स्वोकतेव्यम् । | 

साधारगगुरसम्बन्धविषय इदं शक्यसम्भवं न वेतितु न वयं 
जानीमः1 परन्तु श्रोरामकृष्णजीवने द्रष्टु शक्नुमः यत् अनेकेषां 
जनानामेनःस्वीकारफर्खरूपं तस्य शरीरेऽसाध्यव्याधिरुदपद्यत ! 
अस्मिन्विषयेऽस्माभिरस्मिन्तेव म्रस्थेऽन्यत्रारोचितम् । श्रीसारदादेवी- 
जोवनेऽपि द्रष्टुः शक्यते यत् अनेकजनदुष्छृतदुःखस्वीकारफटस्वरूपं 

तस्याः शरीरेऽपि विविधन्याधिसयुत्पत्तिरजायत । चक्न्तुसा तस्यन 
कामपि. चिन्तां तवती । एकस्मिन्दिने सोक्तवती-“वत्स, अखिलं 
दिनं यावत् मया मल्लयुद्धमिव कियते-इदं भक्तन्रस्दमागतम् । अनन्तरम- 
परं भक्तवरन्दं समागवम् । ( दौक्षादनसुपदेदा-प्रदानं च प्राचखत् ) इदं 
दारीरसतः परमधिकभारबदनेऽसमथंम् । श्रीठाक्कुरं संप्राश्य रराध", 
“राघु* इति ( मायाश्रयं ) विधाय मया शरीरे मनः स्थापितमासीत् ।” 
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बहुजनहिताय सा सर्वाणि कष्टान्यसहत । एकदा कश्चिद् भक्तः श्रीमातुः 
करीरस्यास्वस्थताविषयकमुल्छेखं विधाय प्रोवाच--“मातः, मया श्रुतं 
भक्तानां पापग्रहणदहेतव एव भवत्याः हदारीर एतादृशी रोगयन्त्रणा । 
ममैकं निवेदनमास्ते भवत्या मदथं न किमपि कष्टमनुमवितव्यम्; 
मदुदुष्करृतटटं मयैव भोक्तव्यम् । करुणामयी श्रीमाता सावेगं ततक्षण- 
मेवाभिहितवते-- “इदं किमुच्यते वत्स, किमिदसमुच्यते । त्वं करारी 
मव । मयैव सर्व॑ भोक्तव्यम् 1 रिष्यस्य पापग्महुणफ़्रस्वरूपं स्वकोय- 
सारीरिकासत्यरोगयन्वणाविषये ज्ञानवत्यपि सा कपावितरणे न कदापि 
विम॒ख्यासीत्। सा उक्तवती- दयया मंत्रं दास्यामि; ते न मां 
परिहरन्ति, रुदन्ति च । एतद्बलोक्य हृदयं दयाद्रं भवति । अत एव 
सकृपं मन्त्रदानं विदधामि । नोचेत् को मम छाभः? मन्त्रदानात् 
शिष्यस्य समग्र पापं स्वीकतेव्यमेव । चिन्तयामि शरीरं तु क्षणमभङ्करम् । 
अतो मन्त्रदानादेतेषां मुक्तिभषेदिव्येवाभिटषामि 1” अन्यत्रापि तयोक्त- 
मासीत्--“एतदथेमेवावयोः ( श्रीटाङ्करस्य श्रीमातुश्च ) अच्रागमनम् 1 
जीवानां दुष्करृताङ्गीकारं विधाय तेषां सुक्तिसिद्धिरेव तयोदेंहधारणस्य 
प्रयोजनम्। अपरत्रापि श्रीमात्रेतद्िषये सकौतुकममिदितमासीत- 
“उच्यतां भोः ! अपि भवन्तः श्रीरटाङ्करात् केवरं भिष्टान्नखामाथंमा- 
याताः १” तस्यागमनं तु जीवद्रजिनस्वीकारपू्कं तेषां सुक्तिम्रदानाथे- 
मेव जातम् । 

१६.१६ ईैसबीयवषं ज्ञारदीयदुगापूजनोपलक्षे श्रीमाता वेलुडमठे 
स्थिता । अष्टम्यां तिथौ बहवो भक्तजनास्तस्याश्चरणपूजां विदधुः । सा- 
ऽपि तान्सर्वान्स्पशपूवेकं स्वकृपापात्रमकरोत्। भक्तवृन्देषु॒प्रयातेषु 
काचिन्मातुः संगिनो दृष्टवती यन्माताऽसक्रद् गङ्घाम्भसा स्वचरणक्षाटन- 
तत्सडऽसीत् । संगिनी मातरं प्रष्टवती--“किमिदं विधीयते मातः! 
चरणयोरसङ्ृच्छीतजट्मरक्षालनेन भवत्याः शरोरे शत्यं ज्वरपीडा वा 
मवेत् 1” श्रोमाताव्रवीत्--“वत्से.! किमुच्यते ! एकेकदो भक्तानां 
१६ 
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प्रणामेन मया सवेस्मिन् शरीरेऽभिदाह इवासद्यकष्टमनुभूयते । अतः 
भागीरथीजणक्षाख्नेन सा ञ्वाटा किच्िदिवोपश्चाम्यतिः' इति ¡ अनेन 
प्रकारेण तस्या जीवत्राणकायं प्राचखत् | 

४) नै. ` 

अस्मिन्नेव वषं ( १३१८ वङ्गब्दे ) . बेखडमटठे दशयुजाया दगया 
आराधनायोजनममूत्। खामी प्रेमानन्दः श्रीमातुरनुमतिमाङीवीदच्च 
गृहीत्वा पूजाया आयोजने संल्छग्नोऽभवत् । प्रेमानन्दस्य विशेष- 
मराथनया 'श्रोमात्रा पूजायाश्चवुःपञ्चदिनानि यावत् बेल॒डमटठे स्वोयो 
निवासः स्वोृतः । आनन्दमयी समागसिष्यति । साधुभक्तानां मनसि 
आनन्दस्वरो निननद | 

उद्बोधनदिवसे मध्यह्नोत्तरं श्रीमाता बागवबाजारतो बेलुडसठे 
समाथास्यति । उत्तरदिक्स्थे उद्यानवति गृहे तस्या निवास- 
व्यवस्थाभवत्। सन्ध्या जाता। श्रीमातुरागमने विलम्बम- 
वलोक्य (स्वामी) वावृराममहाराजो नितरामस्थिरो बभूव । मठस्य 
प्रवेराद्रारयोः कदलीस्तम्मौ मङ्गख्कल्शौ च न स्थापिताविति विरोक्य 
तेन प्रोक्तम--“सम्प्रति मङ्गकघटस्थापनं तु न संवृत्तम्--कथमागमि- 
ध्यति माता ? | | 

देव्या उदूबोधने समप श्रोमातुः शकटी मटग्राङ्गणं प्राविशत् । 
कतिभिश्चन सङ्खिनीमिः श्रीमाठुः करो ग्रहीत्वा शकटीतः सा अवतारिता । 
सवेमाखोक्य श्रोमाता प्रसन्ना भूत्वोवाच--“सवं समीचीनम् । अहमपि 
माता दुगेव सञ्नीभूता समायाताऽस्मि 1? 

शरोमाठुः श्ुभागमनेन सवे रेव ॒देव्याश्चिन्मयभावाविमौवमदुभूय 
स्वीय आत्मा धन्यतां नीतः । पूजाया दिनत्रयं यावत् ₹रतदरो भक्तेजी- 
वितदुगौयाञ्चरणयोः प्रणामं कृत्वा स्वीयं जीवनं सफटीकृतम् । क्रैथिद् 
भाग्यवदूभिभेक्तेमन्त्रदीक्षाऽपि समधिगता. पूजाया दिनत्रयं मटे 



२२५ श्रीस्ारदादेवी चरितम् 

आनन्दप्रबाहः प्रावहत् । विजयादशम्यां नौकाद्रारा गङ्गायां प्रतिमा 
(~ ५ ९ < ए ८ 

विस्नसिता । श्रीमाताऽप्युदयाने तिष्ठन्ती सवं ददश । एको भक्तो षिभिन्न- 
प्रकरेणाङ्गानि सश्चाख्यन् प्रतिसाभिभुखमनरत्यत् । एतदवरोक्य श्रीमात्रा 
समहान् आनन्दः प्रकाशितः । कस्मैचिन्माजितख्चये ब्रह्मचारिणे वृत्या- 
दिकं न रुख्चे। इदमाकण्यं श्रीमात्रा प्रोक्तम--“न न, सवमिदं 
समोचीनं विध्यते । गानवादनरागरङ्ादिना सवप्रकारेण देवी भ्रसाद्- 
यितव्या 12 मठस्थान् सवीन् आशीर्भिरम्यच्यं विजयादशम्या आगा- 
मिनि दिने श्रीमाता कलिकन्तां प्रत्यागमत् । 

ततः कतिचिदहिनानन्तरं श्रोमाता कारीयात्रामकार्षीत्। तथा सह 
सेवकाः, भक्ताः, भक्तिमत्यश्च बहब् आसन् । कायां श्रोरामकृष्णा- 
द्धो ताश्रमे इयामापुजाया आयोजनमभवत् । १३१६ वङ्गाब्दीयका सिक- 
मासस्य विंशतितमे दिवसे एकादश्यां सङ्गखूवासरे श्रोमाता सवैः साकं 
वाराणसीमाजगाम । आश्रमस्याभ्यर्णे मक्तस्येकस्य नवनिर्भिते भवने 
श्रीमातुर्निबासस्य व्यवस्था बभूव । अद्रौताश्रमे कच्ित्कालं विश्रम्य 
ओमाता स्वीयं वासस्थानमागमत् । 

कारीधामनि श्रोमातुः शुभागमनममूत्, अत्रानन्दमहोत्सवे योग- 
दानाय श्रीटाङ्करस्यान्तरंगपाषदेषु स्वामी ब्रह्मानन्दः, शिवानन्दः, तुरीया- 
नन्दः, सुबोधानन्द्ः, मास्टरमहारायश्च सवं तत्र समुपतस्थिरे । अविमुक्त- 
क्ष तरे कारयां विश्वनाथधामनि विश्वजनन्याः, भक्तानां च समवेशः । 
सवेषामभ्यन्तरे चेकस्याध्यात्मिकसमारोहस्य संचारो बभूव । 

काठीपूजाया अमरिमे प्रातःकाले श्रीमाता स्थानीयं सेवाश्रमं निरैक्षत । 
भ्रामं रासं तस्यै सर्वं प्रदरदितम् । सेवाश्रमस्य भवनप्, उद्यानम् 
व्यवस्थादींश्चावलोक्य सुप्रसन्ना श्रीमाताऽत्रवीत-“छनत्र श्रीटाङ्खरः 
स्वयं विराजते, माता छक्ष्मीः पृणेतया चावातिष्ठत ।” इतः पूवेमपि 
श्रीमाता यद्यपि वारदयं कारयामागताऽऽसीत्, किन्तु बहुदिनानि नाने 
स्थातुमशक्नोत् । अस्मिन्नवसरे तु सा प्रायः साधेमासद्रयं काद्रयाम- 
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तिष्ठत् । विश्वनाथान्नपूणौदुगौ-केदार-तिरमाण्डेश्ररादीनां नानादेवदेवीनां 
तया दशेनमयुष्ठितम्। गङ्गायां स्नात्वा प्रतिमन्दिरं भ्रामं भाममसौ 
पूजनमकरोत् । श्रद्धापूर्वकं तया सम्पूणेमेव काशीखण्डमाकर्णितम् । 
विख्यातवृद्धसाधोश्चमेरीपुरीमहोदयस्यापि तया दरोनमकारि । 

वाराणस्यामेकदा काश्चन सियो मातुदेशेनाय समागताः । तदानीं 
श्रीमाता राधू-मूदेवादिवारुकानादाय परिज्यस्ता आसीत् । तदीयानि 
वसनानि विदीणौनि; तेषां सीवनाय काथित् शियः समादिदेश । 
सवेमिदमाकण्यावलोक्य चागन्तुकन्लीषु कयाचित् परोक्तम--“मातः, 
भवती तु घोरमायाग्रस्ता प्रतीयते ।* अस्फुटस्ररेण तया भ्रद्युक्तम्- 
“किं यां मातः ! स्वयमहमपि मायेव ।” श्रीमातुरिदं मायामयमाव- 
रणमेव तस्या जीवनस्य सौभ्यर्हितं माधुय्यंमासीत् । 

काङीतः ककिकत्तायामागमनस्येकमा साभ्यन्तर एव श्रीमाता 
जयरामबादीं जगाम । किन्तु सप्राष्टमासानन्तरमेव भक्तानामाकषेणेन 
पुनरियं ककिकत्तामागमत्। इदानीमसौ पादोनवषेद्रयं कलिकत्तायां 
परायशस्तस्थौ । बहुभिजेनैस्वदीया द्याऽधिगताऽभवत् । 

श्रीगीतायां भगवतोक्तम्-“ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङृति- 
नोऽजैन । आर्तो जिज्ञासुरथार्था ज्ञानी च भतषम ॥” एवं जना 
भगवन्तं येन केनापि भावेन प्राथयन्ते तेनैव भावेन स तेषां मनोरथ- 
परति विदधाति । एवमेव श्रीमातुः पाश्वंऽपि सर्वे जनाः मुक्तिकामनयैव 
समायान्तोति न । बहवो मुतलुजनुषो विभिन्नकामनावक्षीभूता 
मातुः पाश्वेमागच्छन् । केचन सन्तानस्य, अन्ये रोगविश्क्त, अपरे 
चे्यस्य कामनया मातुः समीपमावत्रज्ुः। श्रीमावाऽभिरुषितवर- 
भ्रदानेन सर्वेषां मनोरथान् पयेपूरयत् । अनेकधाप्यसौ परकीयरारीर- 
रोगानाृष्य स्वरारीरे समस्थापयत्, तदीयदयाया अन्तः सीभा वा 
नासीत् । सन्तानस्य यत्र. यदा वा वेदनाऽजायत,' तत्न तदानीमेव 
सवन्तिमयतरसपश्चेन सां " तां दूरीचकार 1 करयापि दुःखमवदोकष्य 
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-ओरीमातुमनसमरोदीत् । व्याङ्ककीमूयासौ जागन्तुकानामपूणेतामपूरयत् ; 
स्वीयकोमखकराभ्यां तेषां नेत्र नरममाजेयत् । 

बागवाज्ञारे श्रीमातुर्गेहस्यासिभुखे परिसरे बसतिरासीदेका 
अमिकाणाम् । हत एकदिने कापि सी सखीयं रोगाक्रांतमभेकं क्रोडे 
गृहीत्वा श्रीमादुः पाश्वैमाशी्बादं म्रहीतुमायाता । अहो ! तां प्रति 
कियती कृपा, आन्तरिकता, सहानुभूतिश्च प्रादुरभूवन् । सा आशिषं 
म्रायच्छत्-“नीरोगो भविष्यति ।” द दाडिमफर, द्रक्षागुच्छकं च 
श्रीठाङ्करस्य प्रसादशरूपेण तस्या हस्वयोः समर्प्यं तया प्रोक्तम्- “स्वीयं 

रोगिणमर्भंकं भोजय) अहो! दरिद्रायाः सिया आनन्दसीमा 
नासीत् । कृतज्ञतया सा वारं वारं श्रीमात्रे भणतिमकार्षीत् | 

एकदा द्र वध्वौ समागते । ताभ्यां सखुलभावेन स्वीयमनसो 
भावो गु्ल्पेण श्रीमात्रे निवेदितः । ते निःसन्ताने अभूताम् । मात्र 
त्वमभिटषतः स्म । श्रीमातुमेनसि दया सुदु षेिता । तयोरभिाषो 
मात्रा पूरितः । तया व्याहृतम्--“श्राथनापूवकं श्रीठाक्कुराय निजमनो- 
भावो निवेदनीयः। दीनमावेन रोदयमानाभ्यां युवाभ्यां स्वकीया 
हार्दिकी व्यथा तस्मै वक्तव्या । श्र्टव्यम्, असौ नूनं युवयोरड् 
पूरयिष्यति । “> श्रीमातुः कृपया तयोमेनोरथः परिपूर्णोऽभवत् । 

कदाचित्केचिजलना रोगविञुक्तिकामनया समाययुः । एकदा चेका 
आङ्गकमहिखा श्रोमातरं श्रणमन्ती स्वपुत्र्याः कठिनरोगमवणेयत् । 
तस्या व्याङ्कुखतामवटखोक्य श्रीमाता दयाद्रतामगच्छत् । किञ्िलसाद्- 
पुष्पबिल्वपत्राणि हस्तयोधृत्वा तया स्वल्पकालं नयने निमीख्ति, 
पुनरेकवारं श्रीटाङ्कुराभिमुखमवलोक्य पुष्पविल्वपत्राणि आ ङ्गल- 
मदिखाहस्तयोदं्वा प्रोक्तम्-- “एतानि स्वपुत्रीशिरसा संसपशेनीयानि । 
श्रीमातुरास्ीवीदेन बाछिका रोगमुक्ता बभूव 1." 

आश्रितसन्तानेषु कश्चित्सुरेन्द्रनाथरायो बरि खार ( पूर्चेपाकिभ्ताने ) 
भसाध्यराज्ञयक्ष्मणाऽऽक्रान्तः । नासीत्तस्य जीवितुं काप्यान्चा । मृत्योः 
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पूवमेकदा श्रीमातुदेशेनमाकांक्ष माणस्तस्याः समीपमागमनाथं प्राथंना- 
पत्रमे प्रेषितवान् । श्रीमाता स्वकोयमेकं चित्रम् “उद्बोधन मासिक- 
पचचिकाया वार्षिकानङ्काश्च सम्प्रेष्य ॒पत्रोत्तरे छिखितवती यन्तस्या 
कृते एताव हरपयन्तमागमनमसम्भवसिति । पत्रद्मारेवारिषं दत्तवती 
न छिचिद्धयम् , व्याधिमुक्तो भविष्यसि इति । सुरेनद्रनाथो मातु- 

धित्र एव तस्या दशोनं खब्धवान् । तच्च चित्रं तेन पयंके स्वरिरः 
पाश्चंभागे स्थापितम् । क्रमशश्च ख व्याधिनिमु्तो जातः 

साधारणजनानां दुःखदारियादिकं श्रीमावुरन्तःकरणं मथितमिवा- 
करोत्। सा एतादृशदुःखप्रतिकाराथंमतीव व्याङ्कुखचित्ताऽभवत् । 
कृदा कदाऽपि सा देवीं राक्तिमवङम्ब्यापि दुःखनिवारणतत्परा 
चभूव । एकस्मिन्. वत्सरेऽनाब्ष्टिकारणात् जयरामवाटीप्रश्तिग्राम- 
क्षत्रेषु धान्यादिकं शष्कतां गन्तुमारेभे । कृषका उपायाभावात् 
निराङरतां गता दरबद्धल्पेण श्रीमातुः समीपमागत्य रोरुयमानाः 
प्रोचुः--"“मातः, अस्मिन्वषं नाम्त्यस्माकमपत्यानां कापि जीवितुमासा । 
बुभुक्षया सवंऽपि यमसदनं गमिष्यन्ति इति । 

ृषकाणां कातरतामवछोक्य श्रीमातुरन्तःकरणं द्रवीभूतम् । साः 
षकः सह क्षुत्रसमीपं गत्वा शष्कधान्यावस्थां चावखोक्य व्याङ्घुर- 
चित्ता जाता । तथा साश्रुनयनौभ्वश्रली साञ्जट्श्च सती प्राथेना- 
मकरोत्-““हा ठाकर ! किमिदं कृतम् ? क्रिमेतैः सवेंराहाराभावेन 
प्राणस्त्यक्तव्याः ?” तस्यामेव रात्रौ प्रचुरा बृष्टिरभवत् , यत्फटस्वरूपं 
तस्मिन्संवत्सरे एतादश्चं सुभिक्षं जातं यत् गतेषु कतिषुचिद्ववेष्वपि 
नाभवत् । 

१३२५ बङ्गब्दे आग्रहमयणमासस्य घटनेयम्- श्रीमाता बाग- 
बाजारस्थोट्रोधनकायोखय आसीत् । तस्मिन् समय एकस्यां रौ 
द्शावादनसमये जयरामबारीनिकटस्थश्ोयारपाडानिवासी संभ्रांत- 
द्धः श्रीनफरचन्द्रकोखे' तप्रोपत्थितो बभूव । तदा श्रीमादुेशेनाथं 
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सेवके: स निवासस्थानोपरितरे नीतं आसीत् । श्रीमातुशरणद्रयप्रहणः 
पूवकं भ्रणतो भूर्वा ऋन्दन् स॒ उवाच-“मातः, अहमल्यन्तविपदूभस्तो 
भूत्वा तव॒ समीपमागतोऽस्मि। इन्पल्पुएंजाञ्वरपीडिता मम 
काश्ितपौत्य एकः पौत्रश्च पंचत्वं गताः । इदानीमपि मम कतिपयाः 
पौज्यस्तथेकाकी जोवितपौत्रश्चाव्यन्तसंकटापन्नावस्थायां विद्यन्ते 
अतो मातः, भवत्याऽऽशीवौदो दातव्यो भवेत् येन न सम वंशच्छेदो 
जायेत । श्रीमातोत्तरयांचक्टार-- “किमिदम् भवतैताहरयाशंका 
किमथ क्रियते ¢ मवान् रक्ष्मीवान् माग्यवांश्च । नफरचन्द्रोऽ्रवीत्- 
ननन हिन हि मातः! मयान किमपि श्रोतव्यम् । मम जीवनस्यान्तिम- 

दिनेषु एवादृद एकमाघ्पौत्रस्य वियोगश्ोको न॒ मयानुभवषितन्यः ।* 
इति ल्ुवन् मातुर णग्रहणपू्कमाङ्कटक्रदनं कतुं मारेभे । श्रीमाताऽ- 
भाषत--“मा भूरेतादशोऽध्थिरचित्तः । अस्तु, अहं श्रीठाङ्घरं निवे- 
द्यामि । नफर चन्द्र॒ एतेन वचनेन न सन्तुष्टः, मातुराशोवोदमिच्छन् 
पुनस्तां प्राथेयामास । अनन्तरं श्रीमाता निमीक्ितनेत्रा गम्भीर 
स्बरेणाभयत्रचनदानपरोवाच--“न हि न हि, न भेतव्यम् , तव पौनः 
कुशखपुवकं, स्थास्यति ।” - श्रीमातुरारीवौदेन बद्धस्य “कोरे 
महारयस्याभिर्षितं सषरीमूतम् । मातुर्जीवन एतादृदय मातत्राणा- 
भयद्ानस्वहपा अनेका घटना विद्यन्ते 1“ | 

रै चै न 

यदा कदाऽपि दश्ेनार्थिनः प्रणामानन्तरः श्रीभावा गंगाजखेन निज- 

जानुपयन्तं प्रक्षाखनमकयोत्। सेवके रेवंभरकारपदप्रक्षाखनसम्बस्धे 
जिज्ञासायां छरतायां श्रीमाता श्रावदत्--“ कमपि जनं पादयोः शिरः 
संस्थाप्य प्रणामकरणाननिषारयत ।” न ज्ञायते, कियन्ति पापानि 
मच्छरीरं प्रविशन्ति । मम पादौ भ्रन्वरूतः । पाद्श्रक्षछनासपरं कथच्ित् 
शान्विरासाद्यते । अत एव तु शरीरे व्याधिरुत्पद्यते। दूरतः प्रणामं 
तकः नरा वाच्याः ।* द्वितीय एव क्षणे करुगामयो पुनः प्रोवाच- 
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शरदे बा्तंयं न वक्तव्या, अन्यथाऽसौ प्रणामानुष्ठानमेव वार- 
यिष्यति ।7--" एवंप्रकारेण शरोमातुर्जीवोद्धारकायं प्राचलत् । छृषा- 
प्रदाने विरामो नाभूत् । न चासीत् तस्याः काचिदपि विरक्तिः । 

सा विभिन्नजनानामेतावन्तं पापभारं स्वोपरि जग्राह, यद् उयज्ञायत 
न पुनरसौ तं प्रहीष्यति । 'सवंसद्ायाः जनन्याः कृतेऽपि सर्वमेत- 
दस्यं प्रतीयते स्म । शरीरेऽसावसद्ययन्त्रणाऽवाङामन्वभूत् । तस्या 
मनस्यपि दारुणा वेदना प्रादुबमूव । एकदा एवंप्रकारेण बहूनां 
भरायनाः पूरयन्ती सा अस्थिराजायत। तदानीं राच्निरपि बह 
व्यतीयाय । सवेषां दश्चनार्थिनां गमनानन्तरं सम्पणमपि गृहं गङ्घा- 
जखन प्रोक्षयितुमादिरत् । निम्ने संस्वरणे शयित्वा तया शरीरस्य 
वसनान्यवत्तारितानि, प्रथक् प्रक्िप्रानि च, तत एकस्या भक्तिमत्या 
हस्ते व्यजनं दत्वा कथितम्-“बातं छर मातः ! रारीरे दाहो भवति, 
नमस्कारं च करोमि मातः! कलिकत्ताये । कथित्कथयति ममेद् 
दुःखम्, अपरश्च वक्ति ममेतत्कष्टम् । अधुना न सोढु" राक्यतेऽतः 
परम् । कथित् कतिदुष्छृतान्यनुष्ठायागच्छति, अन्यश्च पंचचिशति- 
बालकेषु दशानां मृत्युना रोदिति । नैते नराः- पशव एव, साक्षास्परावः 
सन्ति । नास्ति संयमः न वा किंचिदन्यत् ।” द्वितीयदिने पुनस्स एव 
दशे न-आथेनापूरणङृपाविततरणक्रमः प्राचखत् । 

8 ^ ५ 
प्राय एकवषेमष्टौ मासश्च कछिकन्तायां स्थित्वा श्रीमाता जय- 

रामबास्यामात्रजत् । भक्तसमागमदीक्षादानादिषु. देनन्दिनधृद्धिर- 
बोभूयत । श्रोमातरमतिधनिष्ठभावेन प्रु, शरीरेण ,मनसा च तस्याः 
सेवासंगडुयोगमधिगन्तुः चानेके भक्तास्तस्याः समीपे जयरामवाट्या- 
माजग्सुः । नेक जना जयरामबास्यां तस्या आगमनस्य प्रतीक्षां चक्रः| 
इदानीं यावत् श्रीमाता स्वीयश्राद्गृह एव आसीत् , छन्तु सेवक- 
सेविकाभिर्भक्तश्च सह भादगेहनिवासे तस्या महदसौविध्यमासीदेव, 
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ङिन्तु नासि कश्चनान्य खपायः । अतः कष्टमनेकं सोटवाऽपि श्रीमाता 
तेषां मभ्य एवासत् । तस्याः कष्टमिदं दुरीकत्तः स्वामी सारदानन्द्ः, 

अन्ये च भक्ताः प्रयज्नपूबेकं जयरामवाय्यां प्रायो द्विसहसघ्ुदरा्ययेन 
श्रीमातुः कृते प्रथगेकं खलतिकागरहं भक्तानां च कृते निवासस्थानादिक 
निमापितवन्तः। ५२२३ वंगाब्द् व्येष्ठमासे ( १८१६ मई , श्रीमाता 

सेवकः सह नवीनगृहं समाजगाम । सुक्तिकामिनां संन्यासिनां 
संसारतापसन्तप्नगर मेधिनां शान्विखाभाय स्थानमेकं निर्मितमभूत् । 

भ्रीमातुसभ्यन्तरिको विश्वमाच्रत्वप्रकारः सवोनेव चमत्छृतान- 

कार्षीत् । सन्तानानामङ्कुण्ठसेवायां श्रीमात्रा कियती दतिः कियाश्चा- 

नन्दोऽन्वमूयत । केचन संन्यासिनो भक्ता भोजनानन्तरं सोच््छिष्ट- 
पात्राणि स्वयं प्रक्षाख्यितु नयन्ति स्म । श्रीमाता मागं रंधाना तस्थौ 
अवोचज्च- “न, अहमेव नेष्यामि । संन्यासिन. आश्चयेचकिता 
बभू वुः--“कीदक्षीयं वाता । किमिदम् १ भवस्याः भ्क्षाखनेन न मम 
महदकल्याणं भविष्यति”--कम्पितकण्ठेन साधुना भरोक्तम् । तदानीं 

श्रीमाता साश्रुनयना प्रोवाच--पदय, मातुरंके बाख्का सूत्रं पुरीषं 
नच कुवेन्वि। अह् तव कृते फिमकरवं पुत्र । संन्यासी शिरो नमयन् 
तस्थौ । तस्य नेत्रे सजरु बभूवतुः । 

श्रीमान्रा चैकदा प्रोक्तम्-“अहं सतोऽसतश्च माताऽस्मि ।" 
“आमजाद् तुं ते" कृते सुहम्मदीयश्चौरो दण्ठकश्चासीत् । जयरामबाटी- 
सन्निकटे रिरोमणिपुरे तस्य गृहमभूत् । श्रीमातुनवीनयृहनिमोणकायं 
यदाऽसौ दुष्टो मुहम्मदीयः संङम्रस्तदा प्रथमं तु भामवासिभिमंहद्- 
भयमनुभूतम् । अनन्तरं तैरुक्तम् - अरे !! श्रीमाठुः कपया टुण्ठका अपि 
मक्ता बभूवुः 

एकस्मिन् दिने श्रीमाच्रा आमजाद्ः स्वगृहयोपभरकोष्ठे भोजनाथयुप- 
वेरितः। तस्या भ्रातुष्पुत्री नलिनी पयेवेषयत्। तां दूरादेव भ्रकिप्य 
परिवेषयन्तीमवलोस्य श्रीमात्रा प्रोक्तम्-““एवमवज्ञया प्रदत्तवस्तु- 
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भोजनेन मानवस्य क आनन्दो भविष्यति †? त्वं समीचीनरीत्या 
प्ररिवेषयितुं न राक्तोषि चेदहं परिवेषयामि । आमज।दस्य मोजना- 
नन्तरं श्रौमात्रा स्वयमेव तदुच्छषटस्थानं परिमार्जितम् । एतदवलोक्य-- 
“अये पिदरमगिनि, तव जातिगेता” इति जल्पन्ती नङिनी कोटाहर- 
मकरोत् । श्रीमात्रा निमस््ये सा प्रोक्ता--"्यथा शरत् मम बारक- 
स्तथेव अ।मजादोऽपि ।" यतोऽसौ माता आसीत् । 

तस्या दिठ्यमावृस्तेहेन इतरे प्राणिनो न वदिता अभूवन् । तेरपि 
श्रीमाता स्नेहमयमादृषूपेण समधिगता बभुव । श्रीमातुः पां शुक 
एक असीत् । तया तन्नाम शगंगारामः इति संरक्षितम् । स्वीय गंगाराम 
कृते तदीयः कीदशः सेदः समाद्रश्चासीत् । कदाचिदसौ (याधाद्रष्णः 
धाम रामः चेति तमपाठयत्। सवोन् “मा माः इति भाष- 
माणानाकण्ये गंगारामाऽपि मातरं "मा माः इत्यभिधायाहयितुम- 
शिक्षत । सा ताम्बररमभक्षयत् । तदानीं गङ्गारामेण मा माः इति 
प्रोक्तम् । ततश्च सा स्वरसनस्थं ताम्बृटं गङ्खाराममभक्षयत् । 
श्रीमाता पूजाया अनन्तरं बहिरागच्छत् । गंगारामश्च भमा मा' इति 
शब्दे नाह्वानमारभते स्म । पूजाया अनन्तरं श्रीमाता स्वहस्तेन गंगाराम 
फटं भिष्टान्न' चामक्षयत् । गंगारामं प्रति श्रीमातुरियन्तमादरमवखोक्य 
कोऽपि भक्त रैष्येया व्याहरत्-"अहमपि गंगारामो भवितु 
रक्याम् 

`श्रीमातुरेका पाठिता बिडाङी जासखीत्। एकदा तया ब्रह्मचारिण 
एकस्य विष्टरे प्रसंवः कृतः । श्रीमात्रा तदैतद् दृष्टं तदा त्वरितमेव फेनकेन 
जद्यचारिणो विष्टरवख्रादिकं सवं धौतीकृत्य परिष्कृतम् । तथापि 
भयमेतदाीत्, यद्नन्तरमेतःपरिज्ञाने सति कदाचिद् ब्रह्मचारी 
बिडालं हन्यात् । तेन ब्रह्मचारिणा साकं साक्षार्कारे ज।त एव श्रीमात्रा 
भोक्तम्-“चिालौ किमपि न वक्तभ्या । सा वित्त व, सुङ््ते चात्रैव 
तदा प्रसवं कतु कुत्र गमिष्यति {> 
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जयरामवाख्यामेकद्ा भ्त्यूष एव धेनुवत्ल एकः सादिरायं नदति सम । 
नद् नमाकण्यव श्रीमातुमंनो व्याङ्कीबभुव । सा ५अायामि शीघ- 
मायामि । अहं हुतमेव सां मुञ्चासि--इति जल्पन्ती अस्तव्यस्त- 
भावेन धाबन्ती समागस्य वत्सममुच्नत् । 

४) ५1 ५ 

जयरामबाटयथां सहजघनिष्ठभावेनेकदिनमपि यः श्रीमातरं प्रभोति, 
स एव ज्ञातु पारयति यत् श्रीमातुमंनसि स्वीयान् सन्तानान् प्रति 
कीटशोऽपारः स्नेह आसीत् । एतादरीनां ख्वीयसीनां घटनानां 
मधुमयो स्परतिभविष्य्काछाय पाथेयरूपा भूत्वां जीवनपयंन्तं भक्तानां 
हदि निरन्तरमतिष्ठत् । दिनमेकं, दिनिद्यमेव न हि, प्रत्युत यो वर्षाणि 
यावन्मावुः सन्निधावतिष्ठत् , स किंरेकक्षणं कदापि तदीयोदूवेलितरनेह- 
ममत्वादिषु न्यूनतां नाध्यगच्छत् ! स एव स्तेहो विभिन्नरूपेण - 
खघुलघुषटनां द्वारीकृत्य अमिज्यक्ततामगच्छत् । सन्तानानां स्नेहपृवंक- 
सपयानुश्ठाने श्रीमात्रा कियती वृप्रिरान्तरिकी प्राप्रा--इत्यस्य परिज्ञानं 
श्री मातुः सन्तानसेवां विखोक्येव भवितुमहंति । 

एकदा गिरीश्महोदयो जयरामबारीमुपड़ढोके । एकस्मिन् दिवसे 
तेन विखोकितं यत् श्रीमाता विष्टरवसनानि शिरोधानावरणानि च 
ग्रहीत्वा तस्मक्षाखनाय पुष्करिणीषटटरं प्रयाति । रात्रौ शयनकाले गिरीश 
महाशयः स्वकीयमेव विष्टरं दुग्धवत् शअेतमपरयत् ¦ मातुरेवेदं छृत्य- 
मवघायं गिरोशमहादयमनसि यावत् कष्टमभूत् श्रीमातुः स्नेहमय- 
व्यवहारमाखोच्य तावानानन्दाऽपि जातः | 

जयरामबाटयां श्रीमातुमेवनं निरमीयत । एकः सेवको गृहका्ययः 
्रातरेव समीपस्थ्रामेऽगच्छत्। सीतकाङस्य ऋतुः । पंरावत्तेने तस्य 
विखम्बोऽभवत् ! सूयौस्तगमनस्येकोरापूवं यदाऽसौ समागतस्तदानीम- 
पदयत् यत् श्रीमाता भोजनपानमन्वरेणेव बुसुक्षिवसन्तानं भतीक्चते ¢ 
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विस्मितः सेवक्टोऽभियोगस्वरेणाबोचत् - “मातः, भवत्याः सास्थ्यं 
समीचीनं नास्ति, भवति ! सन्ध्यासमयपयेन्तं भोजनं विनैव तिष्ठति ?" 
श्रीमा्ना उत्तरितम् - “यदि सवया न भध्ितं, तदाहं कथं भक्तयितुं 
शक्तोमि ?” अतः परं किमस्ति वक्तव्यम् ? सेवको निःशब्दं नतमस्तका 
भूत्वा भोक्तयुपाविरात् । 

स्वैजयी भवति मावृस्तेहः । सा केवलं कथनमात्रेणैव माता 
नास्ति । एशृस्य सेवकस्य करयोः कठिनश्चमरोगोऽभवत । स स्वकीयेन 
हस्तेन भोक्त नाशक्रोत् । श्रीमाता द्विसन्ध्यमव तं निजदस्तैनेव द्विदल- 
भक्तादीन्यभोजयत । तदीयसुच्छिष्टं पचपात्रमपि सा स्वयं प्राक्षिपत् । 
चटनेयमतिसामान्यरूपा, किन्तु श्रीमातुः स्नेहेन सिक्ता सैवासाधारणरूपं 
दधानाऽमसरतां प्रपेदे । ` 

म 
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जयरामबाटथां भक्तेः सेवकै्च साकं चतुरः पञ्च वा माघान् नवीने 
भवने स्थित्वा श्रीमाता पुनः ककिकन्तामगमत् । 

१८१६ ईसवीये मठे दुर्गोत्सवोऽभूत्। स्वामिनः प्रेमानन्द्स्यः 
विशेषप्राथेनया श्रीमाता सप्नमीपूजादिवसे मठमागस्य पूज्ञायाः 
कतिचिद्दिनानि ऽत्तरदिशि विद्यमाने उद्यानेऽतिष्ठत्। पूजाया जानन्दो 
महोत्सवानन्दे परिणतो बभूव । अनेके मानवा मातुः कृपामासाच् 
धन्याः समभूवन् । 

कछिकत्तायां निवसन्त्या श्रीमाता प्रायः प्रतिदिनं दीक्षा दीयते 
स्म । द्विसन्भ्यमेव भक्तेदशनाथेमागम्यत । दिनपयेन्तं भक्तिमतीनां 
गमागमौ प्राचख्वाम् । इतश्च शनैः शनैस्तदीयं स्वास्थ्यं विगुणायमानम- 
भूत् । तस्या दिव्यं हारीरमिदानीमधिकं पापमारभुदूबोदुमसमथेमिवा- 
भूत् । एतहि जीवनेऽन्तिमे मातृभावस्य गुरुभावस्य च परिपूणेः भकाः 
श्रीमातुः सम्पूणं सत्तां पयेवेष्टयदिव । भ 

.श्रीमातुरेका महती दुबेरुताऽऽसीत्। सा कि कस्यचिदपि 
नयनयोजंछं द्रष्टु नाशन्छोत्। कस्याप्यश्रुणि तन्मातहदयमेवावदुदुषे- 
ख्यन्ति, येनासौ नितरामधीरतां प्रत्यपद्यत । अश्रबिन्दुद्वयविनि- 
मयस्वशूपमेव तस्याः पान्तः निबीणञुक्तिरासायत-- “मातः इति 
राब्दोच्चारणेनेव तदीये मनसि एतावदान्दोटनमस्ज्यत, येनासौ 
छोकान्तरीयेव संववृते । तस्याः सन्निधौ पात्रापात्रविचारो नासीत् । 
देशकारुसीमतोऽप्यसौ ` परस्तादमूत् ` “मातः” शाब्दमुच्चायै तिष्ठन्तं 
जनमियं स्वीयेऽभयग्रदेऽङ्ग. समाकर्षत् । एतदथ गोपाख्न्दयौ 
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एकस्मिन् दिवसे मातुः समीपेऽभियोग इबानुष्ठितः ! श्रीमाता शास्ति 
पुरस्सरं सवमाकण्यं प्रोवाच-“कि करोमि गोपा, "मातः शब्देन 
यद् कश्चिदाह रति वद्] ऽदह् स्वात्मनो न प्रभवामि ।* 

एका कुटीनमहिखाऽऽसीत् । परकीयवद्नेन सा पथश्रष्टाऽमवत् | 
अनन्तरं च स्वदोषे परिज्ञाते ममोहता सत्यन्वत्पत् । आश्रयं शान्ति 
चाधिगन्तुं श्रीमातुश्चरणश्चरणघ्ुपाढोकत । मन्दिरभवेशे सङ्कोच मञ्चन्दी 
देहटीपाश्ं स्थित्वा रोरुद्यमाना स्वीयामखिखामपि पापक्रथां व्याहरन्ती 
मातरसुवाच --“मातः, अस्ति मदथं कोऽप्युपायः ९ अहं मृवत्याः पित्र 
मन्द्रिऽत्र प्रवेष्टु योग्या नास्मि"? श्रीमाता स््रयमेव पद्द्रयमभरे गत्वा 
महिखां तां कण्ठे समाश्िष्य सस्नेहयुवा च--“ एहि पुत्रि, गृहे खमागच्छ। 
प्रापं किमस्ति. स्वया ज्ञातम् । एतदथंमनुतपस्ि। एहि, अहं तुभ्यं 
मन्तरं दास्या्मि--श्रीटाङ्करस्य चरणसरसीरुहयोः सवः समपयस्व 
कुतो भयम् ? पतितोद्धारिण्या मात्रा पतिताया: कर्मे तदेव तारक 
ब्रह्मनामोपदिष्टम् । या धूलिः मृत्तिका च देहसंखम्माऽऽसीत् तां परिष्करत्य 
निजाङ्कमारोप्य सस्तेहाद्रेण तया सा आप्यायिता । 

4 नै । नै 

परवर्तिनि माधमासे श्रोमाता पुनः जयरामबाटीमागता, एक- 
` बषेतोऽप्यधिकं तन्न तस्थौ । 

श्रीमातुमंनसि कृपाया आपूर इव प्रावहत् 1 स उच्छखम् निर्विचार 
स्वमपि प्रवाहयामास् । तदानीं श्रीमातुः भ्रायो अवरो भवति स्म, शरीर. 
मपि नितरां दुबटं बभूव । शशररत्ः महाराजेन यदैतत् परिज्ञातं तदानीं 
तेन किडिचत्समयक्ते मक्तसमागमदरोनादीनां निरोधाय निर्दराः कृतः । 
तदानीमेब कार सुदूरतो बरिसाखात् ( अघुना पूवपाकिस्तानतः ) एको 
भक्तो जयंरामबाटीमागत्योपतस्थे । व्याङ्कखो भूत्वा श्रीमातुदंरंनाय, 
न्रछृपाधिगसाय च समायातोऽस्ति । ङिन्तु सेवकः कथमपि मातुदंशेनं 
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नानुज्ञातवान् । भक्त्य ठ्य!ङ्कलभ्राथेनाया अपि कोऽपि प्रभावः सेवके 
नापतत् । भक्तसेवकमध्ये वृत्तान्तमिममाधरित्य बातो ` प्रचचाल 
कोटादृङमाकण्यं अन्तयीमिणी श्रीमाताऽस्तव्यस्तभावेन सहसा बहिष्धौर- 

` मागता खिन्ना च भूत्वा सेवकमगादीत्-~श्वमस्यागमनं . कथं 
निरुणस्सि १” सेवक इत्तरमदात्-“शरत्-महाराजो न्यषेधीत् । असव- 
स्थशरीरतो दीक्छादानेन भवत्याः शरीरमधिकतरमस्वस्थं भविष्यति {° 
श्रीमाता किञ्न्चिदुत्तेजिता प्रोवाच--“श्ारत् कं कथयिष्यति { एतेषां 
कृत एव तु ममागमनम् । अहमेतस्मै दीक्षां दास्यामि ।' अनन्ठरमसी 

. समागतं भक्तं सम्बोध्य प्रोवाच-- “आयाहि पुत्र, अद्य-त्वं किञ्चिद 
सुकस्वा पीत्वा विश्रामं र । अस्तुभ्यं दीक्षां दास्यामि 1 याचनात् 

प्रारोव प्राप्निः) श्रीभगवतः समीपे किमपि याचनं न भवति। सतु, 

अस्त्यन्तयीमी-हार्दिकत्ादसौ याचनमन्तरेणेव सर्वमभावं परिपूरयति। 

सीतञ्वरेण श्रीमातुः शरीरं शनैः शनेरेवाबद्दुबङतां गतं, येन सवे 
चिन्तिता अभूवन् । विवशो भूत्वा स्वामी सारदानन्दः कलिकनत्तात 
एकं डाक्टरमानयत, यदा च मातुज्वैरोऽल्पतां गतस्तदानीं तीं 
ककिकन्तामगमयत् । ६१८ इईसबीयमदमासस्य ` सप्ततारिकाया 
वृत्तान्तोऽयमास्ते । 

एकस्मिन् दिवसे बागबाजारमटे संन्यासिना सन्तानेनेकेन श्रीमाता 
श्रोक्ता-““भवती इयदूभ्यो जनेभ्यो मन्त्रं प्रयच्छति; रतु .तेषां 
चिन्तनं तु न कदापि. करोति |... गुरः रिष्यस्य परिज्ञानं सवविधं 
परिरक्षति-सदैव परयति यत् शिष्यस्य साधने काऽपि समुन्नतिभवति न 
वा ? अतोऽहं मन्ये भवत्येयद्भ्यो टोकेभ्यो मन्त्रदीक्षा न दातव्येति !" 
इद माकण्यं श्रोमाता किच्न्चिदू गम्भीरा भूवा . प्रोवाच --“भारमस्याहं 
श्रीराङ्करस्योपरि समर्पितवती, प्रतिदिनं मयाऽसौ निवेद्यते, यदू भवता 
येऽपि यत्र सन्ति तेदां सवेविधं निरीक्षणं परिरक्षणं च सवेदेतर करत्तेव्यम् । 
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इदमपि त्वयाऽवधेयं यदिमे मन्त्राः श्रीटाङ्करेण श्रदत्ताः सन्ति, एवे 
सिद्धमन्तरा मद्यं तेनेव दत्ता वियन्ते 

एवंविध एव श्रीमाहुरसीमस्तेहस्य, अपारकरुणायाश्वेकोऽन्यदिर्न 
प्रसङ्गो वतेते । पुत्री शयोगेन्द्राः हसन्ती श्रीमावुरभिञुखं निरीक्ष्य जगाद ` 
--“श्रीमाताऽस्माघु सिद्यति, परन्तु न तथा यथा श्रीठाङ्करः स्नेहम- 
करोत् । बाखकशिष्यान् भ्रति तस्य मनसि कियती व्याङ्कुखत्ता, कियांश्च 
प्रममाव आसीदित्यहं छि वीमि ? श्रीमावा स्मितमुखी प्रोवाच- 
“वाढम् । परंतु तेन केचित् साधीयांसो बाखकाः संगरहीताः। स 
किखाताययुत्रापि निरीक्षणं परीक्षणं च विधत्ते । परमिमामकिञ्चन- 
मक्तपरंपरां पिपीलिकाश्रेणीमिव मतपाश्चंऽसौ प्रस्थापयामास 1" सत्यं 
ठाक्कुरसमीपस्थभक्ततुखनायामेते सवे पिपीलिकभश्रेणीस्वरूपा एव । 

दीक्षादानप्रसङ्गऽत्र श्रीमाताऽन्यदा भक्तमेकं प्राह--“मया यत् 
किञिनिद्नुष्ठेयभासीत्, ) पापक्षयो मुक्तश्च ) वत् सर्वमेकस्मिन्नेव 
समये ८ दीक्षाकारे ) रिष्याम्यन्तरमाध्यात्मिकराक्तिसंक्रमणक्रमेण 
समनुष्ठितम् । यदि . सद्यः रान्विमधिगन्तुमिच्छसि साधनभजनमनु- 
तिष्ठ । अन्यथा मृत्योरनन्तरमेव शान्तिरुप्स्यते । 

६) नै , 

गिरीच्चमुक्तिमारः श्रीटाक्करेण स्वरिरसि गृहीतः । अम्तिमयोगकाखे 
कारीपुरोद्याने चैकदा कल्पतरभूत्वासौ भावाविष्टः सन् सशेनेन 
अनेकान् भक्ताम् छन्धचेतन्यानकरोत्। गिरीरमुक्तिभारसवीकारः 
श्रीटाङ्करस्य जीवोद्धारकायस्येका साधारणी घटना। श्रीटाङ्करेण 
अन्येषामपि संस्यातीतभक्तानां भारो गृहीतः, नानाभावैश्च तेषां 
चैतन्यसम्पाद नमुष्ठितम् । 

स्रस्योपरि परकीयभारग्रहणमभावस्य पूर्णो विकासः श्रीमातुर्जीवने 
परिदकंयते । श्रीठाङ्करस्य समीहया वया बहूनामाधितसन्तानानां भारो 
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गृहीतः । अनेके तया प्रोक्ताः- “न युष्माभिः किमपि करणीयमस्ति 
ग्रष्माकं कृतेऽहमस्मि ` कर्ती 1” पुनश्चानेकेभ्यः श्रीमाता त्रिसत्य' रूपं 
गपश्चं कृतवाभयदानमकरोत् । फकतः सवेद षर तेषां मनो भयसुक्तमभूत् | 

रणागतिः पृणस्यात्मनिवेदनस्य साधनमस्ति । यथा शिचः 
सवेदा स्वंथा च मातरमेव निर्बिभरिी, तथैव श्रीमात्रा पृणेशूपेण 
रिरानां सवेविधोऽपि भारः स्वस्योपरि गृहीतः । रिशः स्वीयां मातरं 
विहाय कमप्यन्यं न जानाति । एकमात्र मातुरेव तस्य चिन्ता 
मवति । तथेव भक्ता अपि पूणेशूपेण भगवते सवं समप्यै, सवथा 
तच्चरणयोरात्मानमपेयन्तः प्रभोः समीह्ययां निभेराः सन्तसितष्ठन्ति । 
भक्तानां सवौ जपीच्छाश्चष्टाश्च भगवति विरीयन्ते । 

एकदा श्रीमात्रा निजाधरितसन्तानाः भरोक्ताः--“सदव युष्माभि 
स्मरणीयमिदं यदेको ८ महापुरुषो ) निरन्तरं वः प्रष्ठगो वन्तते। 
मातुरङ्के शिक्र्निभंयो भूत्वा तिष्ठति । अदं तु वन्तौ एव । पुनः कतो 
भयमस्ति {इयमेव श्रीमातुरभयवाणी । `“ अन्ते च गिरीशस्य 
“अहम्भावः” श्रीरामङृष्णस्याभ्यन्तरे व्यलीयत । गिरीशसत्ता श्रीटा्करे 
विली नतामापद्यत । तस्य समस्तास्वपि चिन्तासु शीटाङ्करो व्याप्रोत् । 
तस्य प्रत्येकश्वासप्रश्वासे श्रीटाङकरस्येव स्मृतिर्बोभूयते स्म । स च 
( गिरीशः ) व्याजहार--““य एष शासः प्रचरति । सोऽपि श्रीटाङ्कुरस्ये 
च्छयेव । गिरीश्ोऽन्विमदिने निभेररूपेण साधनामवुष्ठाय शरणागत्या 
सिदध प्राप्नोत् । 

एकदा श्रीमाता कोयाठपाङ्मागच्छत् । एक आधित: सन्तानो 
मनसो दारुणामशन्ति निवेद्य कल्याणरूपिणीं प्रोवाच--""मातः, साधनं 
मजनं च न छिमपि सम्पद्यते! तया आश्वासनं ददत्या प्रोक्तम्- 
न स्वया किमपि कन्तैव्यम्, विधेयं मयेव विधास्यते!” एतादशस्या- 
श्रासनस्य नासीदारा भक्तस्य । सम्तानेन प्रदमे कृते श्रीमान्न पुनरपि 

{५६ 
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तदेवाभयवचनं द्िरक्तम्-- “न, त्वया कं करिष्यते १ यत् किमपि 
कन्तव्यमहमेव करिष्यामि ।” अपरस्य कस्यचन सन्तानस्य कष्टमाकरण्यं 
श्रीमाता अभयदानं ददती प्रोवाच--“यद्यहं श्रीराङ्करस्य समीपं 
यास्यामि, तदा निन्चयमवधारयत, यद् यूयमपि नूनं यास्यथ ।“*” तया 
समस्वाध्रितसन्तानानां भारः स्वस्योपरि संस्थापितः येनापि श्रीराम- 
ृष्णचरणो रारणीकृतौ, तेन॒ श्रीमातुरभयप्रद्स्याङकस्याश्रयो नून- 
मेवाधिगतः। 

मै नैः नैः 

५६.१८ ईसवीये बागवाजारस्थितभवने महता समारोहेण श्रीमापु- 
जन्मो्तवः सम्मानितः। अतीतसंख्ये्भक्तेः श्रीमातुदेशोनं स्पर्शनं च 
समनुष्ठितम् । अनेके च तदीयचरणसमचंनं कृत्वा तस्या आीवचनं च 
सम्प्राप्य स््रीयमात्मानं घन्यतां नीतवन्तः | सवषां पुष्पाञ्जकि्षमपणा- 
नन्तरं श्रीमात्रेकः सेवकः भोक्तः--"पुष्पपात्रेऽत्र यत् कुसुमचन्दनाद्- 
वरिष्यते, तरसे हस्तयोगरहीत्वा. ये बालकाः रिरावोऽत्र न समागता 
तेषां नामभिः पुष्पाञ्जलिं समपयत 1 सेवकाः श्रीमातुश्चरणयो 
पुष्पाञ्चखिमपयितु प्रावन्तेन्त, श्रोमाच्रा च राखाल-तारक-खोका-प्रश्तीनां 
नामानि स्मारितानि । अवरिष्ट ये बारका यत्र यत्न आसन् तेषां सवेषां 

कल्याणकामनया तया स्वचरणयोः पुष्पाञ्जखयो दापिताः । चरणयो 
जंबाङुयुमानि, विल्वपत्राणि चारपितान्यभूवन् । श्रीमाता नेत्रे निमील्य 
उपविष्टाऽऽसीत्, सवेषां बाछकानां छते आशीवोदान् भरायच्छत् भ्र॑थ॑नां 
चाकाषीत । श्रीमातुः सेव दक्षिणामूत्तिद्धिराय भक्तह्टदयानां ध्यानवस्तु 
बभूव । 

श्रीमातुजन्मतिथो बहवो भक्ता बहुविधपूजासामम्रीमानीतवन्त 
आखन् । अनेकेभक्तेस्तच्चरणयो रूप्यकाणि समप्यं प्रणामः कृतः । नूतन- 
वख्राणां फरूमिशटन्नादीनां बहूनां वस्तूनां राशिरेकन्राभवत् । जीणेरीणे- 
वचं धारयन्न को मक्त: समागत्य हरीतकीमेकामपयित्वा श्रीमातुश्चरणौ 
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ववन्दे 1 श्रीमात्रा तस्मे पुष्पकला आरीर्कदाः प्रदत्ताः, भक्तानां गमना- 
नन्तरं तया सेवक एकः प्रोक्तः-हरीतकीमेतामुस्थाप्य रक्ष । कोथित्वा 
किंचिन्मह्यमपि देयम् । अहो ! कियत्या भक्त्या समर्पितेयम् 1“ ` सा 
भक्तेरेव रसास्वादनमकरोत् । 

जयरामबाटथां श्रीमात्रा जगद्धात्रीपूजनमायोजितम् 1 सन्ध्याया; 
किञित्काखाप्पू्ेमेव पूजा समाप्राऽमवत् । बहवो जनाः श्रीमावुश्चरणयोः 
्चिकसितकम्पुष्पाणि समप्यं मक्त्यञ्जिमप्यांचक्रुः। श्रीमाता 
भावस्था भूत्वा सर्वषां समर्चामग्रहीत् । अनेकेषां हतुस्थानं सृष्टा स्तेह्- 
चुम्बनमकरोत् । बहूनां शिरसि हस्तं भ्रामयित्वा आरिषः प्रायच्छत् । 
ततश्च श्रीमाता सेवकमेकं प्राह --“"कानिचिदन्यानि पुष्पाणि समानय । 
राखाङ-तारक-दारत्-खोका-योगेद्रगोपालादीनां नामभिः पुष्पाणि 
समपेय । मम ज्ञाताज्ञातानां सवषां बालकानां कृते पुष्पाणि समपय ।? 
सेवकैः पुष्पांजख्यः समर्पिता अभूवन्. पुण्यमयी श्रीमाता च करौ 
बद्धवा श्रीदेव्या मूर्तेरभियुखं निरीक्षमाणा समुपविष्टा । एतेनैव स्थिर- 
भावेनोपविष्टायास्तस्याश्िरकाखो व्यत्यगच्छत्। अनन्तरं च तया 
भोक्तम्-' स्वेषामेहरोकिकं पारखौक्रिकं च मङ्गं भूयात् ।* 

श्रीमातुजेन्मतिथिसम्बन्धिन्याः पूजायाः कतिचि दिनानन्तरं ( २५. 
जनवरी ४८१६ ) सा राधूमादाय स्भ्रासाभिञुखं प्रतस्थे। राधूः 
अस्वस्था आसीत् । पत्तनस्य कोडाहरस्तया न सोदु' शक्यते स्म । अतः 
श्रीमाता राघूमादाय सेवकेः सह॒षण्मासान् निजने विशदे च 
म्रामीणवातावरणे कोयारुपाङ्स्थे जगद्म्बाश्रमेऽतिष्ठत् । 

श्रीमातुरस्मिन् विज्ननिवाससमयेऽपि दृरदूरादनेके भक्तास्तस्याः 
छृपाधिगतये समायान्ति स्म । तया न कश्चिदपि विमुखीक्रियते स्म । 
तस्या अयाचितछृपावितरणमवलोक्य जनानां मनस्येतदेव समुदियाय 
यदियं नरलीखामुपसंहत्त समीहते । बहूवारमसौ गम्भीरभावस्था 
बभूव । एकेन करेण राधूसेवापरिचयोयोगमायामहाजालम् › हितीय- 
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करेण निरन्तरं कपावितरणं च प्राचर्त्। कदाचिदस्माभिरैरयते 
यदियमस्तन्यस्तभावेनान्यमनस्का सती असीमाभिमुखं निरीक्षमाणा 
समुपविष्टा वतंते । 

एकदा सन्ध्यानन्तरं श्रीमात्रे भक्ताप्रषितद्निकपत्राणि परित्वा 
श्राग्यन्ते स्म ¡ नयने मीख्यित्वाऽसौ स्थिरभावतः पत्राण्यश्णोत् । 
मध्ये मध्ये प्राथनामप्यकयेत्--“ठाङ्कर, एतेषां लोकिकं पाररौकिकं 
च कृल्याणं क्रियताम् ।” श्रीमातुः कण्स्वरे छियती व्याङ्ुरुताऽऽसीत् ! 
पत्रपठनसमापेरनन्तरं तया प्रोक्तम्--“केवखं संसारिक-दुःख-कष्ट- 
रोक-सन्तापाभावादीनामेव चचो' कुबेन्ति, एतेभ्यः परित्राणं वाञ्छन्ति, 
भगवन्तं न कोऽपि समीहते 1.“ श्रीठाङ्करं प्राथंयामि-“टाङ्कर, एतेषा-. 
मिह छोके परलोके च भवानेव रक्षां करोतु । माता भूत्वा अहं किं 
कथयामि † कियन्तो जनाः साधुरीत्या तत्समीहां वन्ति ? ताटसी 
व्याङुकता क्त्र  इयन्तो भक्तिबहृखा आम्रहमहिरखाश्च सन्ति, परमेकं 
सामान्यभोगवस्तु भ्राप्येव ते सन्तुष्टा जायन्ते । व्याहरन्ति--अहो ! 
कियती दयस्त्येतदीया 



७ 

कोयार्पाङ्ायां राधूः एकं तनूजं प्रासोष्ट ( २४ वैशाखे १२३२६ ) । 
श्रीमात्रा तदीयं नाम रक्चितं--“वनविहारी । प्रेस्णा सातं "बनू 
नाम्ना समाह्वयत् । साधेद्वयमासावस्थामधिगते शिशौ श्रीमाता राधू- 
मपरांश्च गृहीत्वा जयरामबाटीमागमत् ( ४ श्रावणे )। राधूश्चरोरं 
तदानीमत्यन्तं दुबखमासीत्--एकभ्रकारेण शय्यारायनदराऽभूत् । 
राध्वाः स्वेविधसेवाव्यतिरिक्तं॑श्रीमातुरेकमपरं महन्पूणं कायेम- 
भवत्--राधूरिशोखौखनपाठनम् । प्राय उनर्विंशतिवर्षेभ्यः पूवं 
यथाऽसौ राधूञत्याप्य निजमङ्कमारोपयत् , तथेवेदानीं बनू विषयेऽपि 
कत्तंव्यमापतत् । इयमासीद् योगमायाया खीला । श्रीमातुः शरीरं 
दानैः शनैः क्षीणतामापद्यत । इदानीमधिकसहनमसद्यतामगमत् । 
तथापि नवनवरैमौवैर्योगमायामात्मीयामक्रोत् । विक्षिप्ता, ( राधूमाता ) 
राधूः; "बनुश्वेति त्रयो भित्वा श्रीमातरं मायाजारे भरस्तामिवा- 
इवेन । 

ऋ > + 

जयरामबास्यामागमनानन्तरमेव मध्ये मध्ये श्रीमातुः शीत्तञ्वर 
आयाति स्म । ज्वरे बृद्धि गते साऽशेत, पुनरुत्थाय सांसारिके कार्यजाते 
भक्तपरिजन सेवायां च संख्ना बभूव । दीक्षार्थिनः समागमन्- 
तेभ्यो दीक्षादानमपि न निरुद्धमक्रोत्। श्रीमातुः स्वास्थ्यदृष्ट्या 
जयरामबास्यां तस्या निवासो न हितकरो भविष्यति । परन्तु राधू- 
श्चापि तस्मिन कारे नितरां दुबरऽऽसीत् । स्वीयेन पौरुषेण स्थातु- 



वेदम् तिश्रीरसक्रष्णः २४४ 

मपि नाशक्रोत्। रधूनिमित्तमेव श्रीमात्रा जयरामबाट्यां निवासः 
कृतोऽभवत् । 

१२२६ वंगाब्दे स्वजन्मत्तिथावेव ( २७ आग्रहायणे ) मध्याह्य ्र- 
समये श्रीमातुरल्पो उवरोऽभत्। कानिचन दिनानि एवं प्रकारेण 
उवरोऽतिष्ठत् । अन्तरेऽन्तरेऽसौ किञ्िन्निउ्वेराऽभवत् । किन्तु पुनञ्वरः 
प्रत्यावरेते । एवमेवास्वस्थायास्तस्याः इनः दानैः रारीरमव्यन्तं 
क्षीणमभूत्। किन्तु अस्मिन्नस्व्थतासमयेऽपि तया दीक्षादानं न 
निरुदम्, यतो भक्ता महतीमाज्ञामादाय दरदूरतरात् समागता 
अभूवन् । बहुवारभियं निजामस्वस्थतां गुप्तामकार्षीत् । यतः सम्भवतो 
भक्तानां दद्येनादीनि निरुद्धानि स्युः, तद्थं सेवकाश्च चिन्ताभस्ता 
भवेयुः । 

श्रीमातुः सवदा रम्णतासंवादमाकण्ये स्वामिना सारदानन्देन 
चिकित्साथं तस्याः कलिकत्तागमनव्यवस्थां चक्रे । १३२६ वंगाब्द्- 
फाल्गुनस्य पंचदशे दिवसे श्रीमाता कल्कत्तामाययौ । तस्याः 
कङ्कारमात्रावरिष्टं देहं दृष्टैव भक्तिमत्यः प्रोचुः- युष्माभिः कीदशी 
माता समानीता ? एतानि तु युष्माभिः केवरं चमोस्थीनि समानोयोप- 
स्थापितानि । अस्माकमनुमानमप्येतन्नासीत् यन्मातुः शरीरमेता- 
दरामस्वस्थं सम्भवितुं शक्यति 1” स्वामिना सारदानन्देन निवरा 
तत्परतया श्रीमातु्चिकिच्छायाः सुप्रबन्धो विदहितः। होमियोपेथिकी 
आयुवेंदिकी पएलोपैथिकी च चिकित्सा कमेण एकस्या अनन्तरमेका 
प्रचचार | कङिकन्तायाः ख्यातनाम्नां चिकित्सकानां चिकित्सा 
प्राचछत्। आन्तरिकसपयायां पथ्यादिष्रु च काचित् ज्ञटिरासीदेव 
न हि । प्रथमतः श्रीमातुः स्वास्थ्ये काच्चिदुज्नतिमाखोक्य सर्वे आरास- 
मन्विता अभूवन् । प्रागिव साम्प्रतमपि सा शनैः शनेः स्वास्थ्यं प्राप्स्यते- 
इत्याशया साहसमयुष्ठाय सवं सेवकाः सेविकाश्च सेवायां संङगना . 
बभूवुः } ̂  
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श्री मातुः शरीरं निवरामग्वस्थमिति निर्दिदिय दृशनादौ भक्ता 
निरुद्धा वबभूुः। वदानीमपि यदा श्रीमाता आत्मानं किन्चित् स्वस्थ 
मन्वभवत् , बहुभ्यो जनेभ्यो विशोषरूपेणादिपं प्रायच्छत् । एकस्मे 
द्वाभ्यां वा दोक्षां चापि प्रादात् । ̀ तस्याः शरीरं शनैः शनेरतिदुबंख्ठां 
क्षीणतां चागच्छद्ासीदिति निमाल्य साधवो मक्तसन्तानाश्च नीरव- 
मश्रण्यञुच्छन् । 

चेत्रमासस्यारम्भे श्रीमातुः शयीरमतिनिबेखुमवटोक्य संन्यासिना 
सन्तानेनेकेन नितरां दुःखं प्रकाशितम् । श्रत्वेदं श्रीमाता प्रावाच-- 
“अपम् पुत्र, अति दुबेखं सिद जातम् । चिन्तयामि - रारीरेणेतेन यत् 
श्रीठ।करण कारयितन्यमासीत्, तत् पूणतां गतम् । इदानीं मनः सवेदा 
तमेव समाहत । अन्यत् किंचद्|प मह्यं न रोचत । एतदव परय, राधूं 
प्रति मन इयता रतविरासोत् । ` इदानां तस्याः सम्युखमागसमनमरपि 

मे न राचत। सा कथं सम्धुखमागस्य मदीय मना नाचेरक्रष्टुं चेष्टते । 
श्रोटाङ्कुरण स्वायं कायमनुष्ठातुं दारारमतद् दरवा एताबाहनानि मनो 
नोचे रक्षतम् । अन्यथा तस्य गमन।नन्तरं मभावस्थानमन्र छि 
सम्भवम् ८. 

श्रीठाङ्करस्याह्वानभिद्ानीं श्रीमातुः कणेगाचरतां गतमिवामूत् । 
सापि मह्रयाणाय भस्तुताऽभवत् । एकदा प्रायराः साधेकवाद्न 

द्विवादने बा तदीयो वरा बधितुमारेभ । सवक। नत्यामब तस्या 
आस्तरणसमीपे समुपविरय बातमङ्कवेन् । श्रीमाता स्वकस्य वक्षसि 
पृष्ठ च हस्तं भ्रामयन्ती तस्य राष्क युखं निरीक्षमाणा सकङणं 
प्रोवाच-- “मया ज्ञायत यत् एतदहे गते युष्माभमहक्कष्टमनु- 
भूयत 1” सवकश्य नेत्रे सगर अभूताम् । आत्मान स्थिरीक्त्य 
नम्नाननेन वेन भरोक्तम्--'“मातः, किमिदं सवं किमुच्यते भवत्या ? 
ओषधेन यद्युरूपं फं नोत्पद्यते वदा भवती श्रीठाङ्करस्य सेवायाप् 
स्वरारीरस्य छृते किंचिन् निवेदयतु, तदा सवं निरुपद्रवं भवेत् 1 
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श्रीमात्रा मन्दं मन्दं हसन्त्या प्रोक्तम् - “कोयारपाडायाम् एतावान् 
उवर आयाति स्म॒ यदहमबोधा सती विष्टरेऽपतम् । किन्तु बौधे जाते 
कारीरस्येतस्य कृते यदेवाहं तमस्मर तदव तस्य द्रंनमभवत् 
युष्माकमुपरि जवधानं दत्वा मध्ये मध्ये शरीरस्येतस्य कृते श्रीटाङ्कराय 
मयाकिन निवेदितम्? किन्तु इहारीराथं यदृतं संस्मरामि तदा 
कथञ्चिदपि तस्य दरौनं न रम्यते | बुध्यते मया यदेतत् शरीरमधिकं 
रक्षितुं तस्य समीहा नास्ति । शरत् स्थास्यति ।” 

क्रमाः स्वेविधामपि चिकित्सां व्यर्थी्कवेन् रोगो दिनानुदिनं 
ववृधे । दिने वारत्रयं वारचतुष्टथं च ञ्वरोऽमवत् । वरस्य पित्तप्रा- 
धान्यात् शरीरेऽसहनीया उ्वाङाऽऽसीत्। सा प्रोवाच-'“जल्पर्णी- 
समाच्छन्नपुष्करसीतठजञरे गत्वा मञ्जयेयम् 1” सेविका हिमखण्डं 
स्वहस्तोपरि संस्थाप्य पुनस्तमेव हस्तं तस्याः शरीरे भामयांचक्रः । 
एताटशकष्टमदरोगस्याक्रमणेऽपि सवं रेव तदीयस्नेहस्परोः प्राप्यते स्म । 
रोगस्य विवरणं ` परिज्ञातुं सेवकाः श्रीमातुरभ्यणेमुषतस्थुः । प्रातरेव 
वै्यपाग्ं गन्तव्यं भविष्यति । श्रीमात्रा स्नेहदसम्भृतखरेण प्रोक्तम्- 
"सुक्त्वा गन्तव्यम् । विखम्बो भविष्यति | डक्टराः, वेद्याश्चा- 
गच्छन् । सा स्वयमेव सर्वेभ्यः फं मिष्टान्नं च प्रादापयत् । आराम- 
बागस्य भक्ताः ` समागताः सन्ति। अतिक्षीणस्वरेण, विरम्य विरम्य 
दानैः शनः श्रीमात्रा ते परष्टा-- “स्वस्तिमन्तः स्थ पुत्राः १? किमपि 
भोक्तुः न शाक्यते । अतिदुबेरुतां गतास्मि । वरदाप्रसन्नो ( मातुश्रौता ) 
ममार 1“ भामस्य वृत्तान्तमणप्रच्छत्-“बृष्टिरभवत् किम् ? अत्र प्रसादं 
भोक्ष्यथ ?” कियदिनेभ्यः पूवेम् आरामवागस्य भक्तैः रमणीनाम्न्या 
एकस्याः खियो हस्तेन कानिचित् आमतारफङानि प्रेषितानि । 
तत्सम्बन्वे श्रीमात्रा प्रोक्तम्--“रमणी कदा समायाता, किमपि न 
परिज्ञातम्-ञ्वरे बोधो नासीत् । एतत् तस्ये वक्तव्यम्, येन सा 
दुःखिनी न भवेत् ! 
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एतादरयां सग्णावस्थायामपि कस्यापि सेवाप्रहणे श्रीमाता कण्ठिता- 
ऽबोभूयत । स्वीयसेवायास्तया कस्मेचिद्वसर एव न प्रदीयते स्म । 
श्रीमातुमेध्याहपथ्यं सम्पन्नमाीत् । तां शाययितुमेकः सेवको वात- 
मकरोत् । चतुःपच्चक्चणानन्तरमेव श्रीमात्रा प्रोक्तम्--“धइदानीमधिकं न, 
तव हस्तयोः कष्टं भविष्यति |" 

सेवकः प्रोवाच--“नहि मातः, एतत्त साधारणं व्यजनम् ; 
मम हस्ते किचिदपि कष्टं न भवति ।2° नेत्रे निमील्य माच्रा पुन 
प्रोक्तम्-- “अधुना पुत्र, तव करयोः कष्टमापतिष्यति । त्यज, स्वयमहं 
ये ।"*---कियत्कारं शान्ता भूत्वा पुनरसौ प्रोवाच--“पुत्र, त्वदीय- 

करयोः कष्टं जायते, इदमवधायं मम ॒निन्द्रा नायाति । त्वया व्यजनं 
निरुध्यतां, तदाहं नििन्ता शयिष्ये । विवरातया व्यजनमवरद्ध- 
मक्छियत | 

कस्या अपि चिकित्सायाः छिमपि फर नावलोक्षय सवं म्रियमाणा 
इवाभवन् । आहारे श्रीमातुर्विशेषाऽरुचिरूदपद्यत । शरीरं नितरां 

क्षीणतामगच्छत् । गृहस्य काषछठचतुष्कीमपसायं भूमावेव त्या आस्त. 
रणमास्तीणेम् अक्रियत । इतश्च श्रीमात्ता ₹ानैः रने: सातिशयर्मन्तसुं खत्वं 
भरपन्नाऽभूत् । प्रायशचक्षषी निमोल्य इयाना तस्थौ । उपायान्तर- 
मनवखोक्य स्वामी सारदानन्दो दैवध्रतिकारस्य चेष्टामकरोत्। अनेक- 
दिनानि बहुविधानां शान्तिस्वस्त्ययनादीनामनुष्ठानमभूत् । किन्तु 
श्रीमातुः स्वास्थ्ये न काचिदुन्नतिरदृरयत । 

शनेः शने रक्तदहीनतया हस्तपादेषु शोथो व्यलोकयत । दुबेखता- 
धिक्षयात् उत्थातुमपि राक्तिनासीत् । विष्टर एव शौचादीनि कारितान्य- 
भूवन् । प्रतिदिनं द्विवारं चिवारं च उरोऽभवत्। हस्तपादेषु 
ञ्वखनमसह्यमबोमूयत । प्रायशो माता प्रावोचत्-“गङ्गातटं मां 
नयत । गङ्गायाः समीप एवाहं शीता भविष्यामि ।* किन्तु डाक्टर 
रस्यामवस्थायां तस्याः शरीरस्य दोरनदिण्डनं निवारितम् । 
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नरखीलखासंवरणस्य केभ्यधित् दिनेभ्यः पूवे श्रीमात्रा सेवक एकः 
प्रोक्तः “त्वं राधूधरथतीन् सवार् जयरामवा्दीं प्रापय 1" तदीयमादेश्च- 
मिममाकृण्य सर्वे नितरां चिन्तामापेदिरे । शरत्-महाराजः श्रुखेदं 
श्रीमातरं नानाभावैः प्रव्यबोधयत्-- “भवत्यः शर्यारमिद्मस्वस्थमव- 
छोक््य ताः प्रस्थाने कष्टमनुभविष्यन्ति। भवत्यां किञ्िस्स्वस्थायां 
सत्याभिमाः सर्वा गमिष्यन्ति । श्रीमाता किञ्िन्मौनमवङम्ब्य पुनजे- 
गाद--“तासां प्रेषणमेव समीचौनमासात् । अस्तु, ता मम समीपे 
नागच्छन्तु । इदानीं तु तासां छायाममि द्रष्टुमाहा नास्ि 
श्रीमातुर्मबने सर्वत्र विषादस्य घनान्धकार इव पारव्याप्तोऽबोभूयत । 

एकदा मध्या राधूः पाश्वंस्थिते प्रकोष्ठे शयानाऽभमवत्। तस्याः 
पुत्रः श्रीमातुः प्रियो "बनू" जायुबलेन रिङ्गमाणः भामातुविष्टरसमीपमागत्य 
तस्या वक्षसि सखमारोद्मचेष्टत । इदमवलोक्य तं च ठश््यीक्रत्य 
श्रीमाता प्रोवाच--“ुष्माकं माया मया पूणेरूपेण कत्तितता । गच्छ गच्छ, 
नेदानीमधिकम् ।* पाश्वं समुपविष्टं सेवकमगादीत्-“एनमुत्थाप्य 
बहिः स्थापय । सवमेतन्न रोचते म्यम्! सेवको बालकं नीत्वा तस्य 
मातामदहीपाश्चं पयंत्यजत् । ̀ ` 

‰ ४) + ५, 

श्रोमात्रा न कदापि काचिदिच्छा प्रकाशिता) साऽपि तु यन्त्रवत् 
श्रीठाङ्घरस्य समीहदाचुसारं प्रचरति स्म । श्ीराङ्करस्यैवेच्छया ` नरदेष् 
निवासः नरङीरायुघ्ठानं च तस्या असवत् । अन्तसमयेऽपि “यदा 
शरीठङ्करौ नेष्यति तदेवाहं गमिष्यामि--इति भावे निमभ्ना बभूव । 
प्कदा श्रीमात्रा प्रोक्तम्-“स्वक्टीयकार्याथेमेव शराधू राधू' न्नवन्तं 
तद्श्चितं मदीयं देहमसावरश्चीत् । यदा तत्तो मनः पराङ्मुखं भविष्यदि 
तद्}ऽयं देहो न स्थास्यति 1” अस्मिन् समये प्रायशः ्रीमातुः सा बाती 
जनानां स्प्रतिपथमगच्छत् | 
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श्री मातुः स्वधामम्रस्थाने षट् सप्र वा दिनान्यशशिष्यन्त । शष्कमाकारं 
विधाय रराधूः' समागत्य तत्समीपे तस्थौ । श्रीमाता नितन्तोपेक्षा- 
स्वरेण प्रोवाच~--“परय, स्वं जयरामवादीं प्रयाहि । इदानीमधिकमन 
न तिष्ठ 1" निकटषत्तिनीं सेविकां छक््यीक्रत्य जगाद--"रारदं बहिः 
सर्वानेतान् जयरामबाटीं भ्रापयेत् ।” सेविकायुखान्मातुरिममादेशमाकृण्यं 
शरत्-महाराजः, अन्ये च सवं सातिरायं विचेलुः! पुत्री योगेन्द्रा 
श्रीमातुः पाश्व॑मागस्य करुणस्वरेण जिज्ञासामकरात्-““किं, मातः, तान् 
सर्वान् प्रदातुं भवत्ती कथमादिशति ? श्रीमात्रा सुस्पष्टस्वरेणोत्त- 
रितम्-“योगेन्द्र इतः परं ते स्वं त्रैव स्थास्यन्ति। मनो मया 
प्रथक् कृतम् । इदानीं तैः सह न छिमपि सम प्रयोजनम् । भक्तिमव्य- 
कया कातरस्वरेण प्रोक्तम्--'"“एतादशीं वातां न कथय, मातः ! भवत्या 
मनसि प्रथक् कृते कथं वयं स्थास्यामः ?" श्रीमाता दृढतयोत्तरं द्? 

योगेन्द्रे, माया विच्छेदिता । इदा नीमधिकमस्मिन् च्॑रमणे स्थातुं नेव 
समीहे 1 भक्तिमत्या तया ईिंचिद्धिकं नोच्चा्यं शरत महाराजाय 
सवं तन्निवेदितम् । श्रत्वा हताशो भवन् स॒ रउक्तवान्- "तर्हीदानीं 
माताधिकं स्थापयितुं न शक्यते! यदा राधूतोऽपि तदीयं मनः 
प्रथग् भूतः तद्ाऽधिका आशा नास्ति 1” 

रारत्-महाराजस्यादेशेन सेवकाः सेविकाश्च राधूपरि श्रीमातुमेनः 
समानेतुं बहुश्धेष्टाः समारभन्त, परन्तु चेष्टासदखैरपि किमपि एं 
नाभूत् । एकदा श्रीमात्रा तीव्रस्वरेण व्याहृतमेव--“श्रथग्भूतं मनो 
नेदानीं पुनर्नचिरागभिष्यति--इदं समीचीनरीत्यावधारयत ।” 

रोगवृद्धि फढस्वरूपं श्रीमाता रग्णज्ञय्याया उत्थातुमसमथो- 
ऽऽसीत् । देहत्यागादिनपञ्चकपूवं भक्तान्नपूणोजननी शरीमातुदरानाथ- 
मागता । किन्तन्तः प्रवेरानिषेधं निरम्य देवाखयप्रवेराद्वार एव 
स्थिताऽविद्यत । अकस्मात् श्रीमाता पाश्वैपरिवर्वनं वन्ती सीभक्ताम व- 
खोक्य समीपमागन्तुमिङ्कितमकरोत्। सापि समीपमागत्य भणाम- 



वेदमूर्तिश्रीरामक्रष्णः २८० 

पूवेकं कन्दन्ती अत्रवीत्--“मातः ! मम जीवनस्य कीदशः परिणाम 
भवेत् ? करुणाविगङितचिन्ता श्रीमाता क्षीणकण्ठेनाभयद्ानपूवेकं 
दानरुबाच-"“भर्यं किम् ? स्वं श्रीटाङ्कुर टृष्टवती । अतस्तव न किमपि 
भयकारणम् ।* क्षणानन्तरं पुनमरेदुस्वरेणात्रवीत्- “तथापि किंचिन्मया 
वक्तव्यं विद्यते, यदि शान्तिमिभिषचि तर्हि पुत्रि, न कस्यापि रोषस्वया 
चिन्तनीयः । केवलं स्वदोष एव द्रष्टव्यः । अखिलं जगत् स्वोयमिवाव- 
धारयितुं शिश्चस्व । न कोऽपि तव परः, वत्से तवैबेदं जगत् ।” येषां 
कृते विगङ्तिचित्तीभूयाभयरूपिणी श्रीमाता देहस्वीकारपूवेकमशेष- 
यंत्रणाभोगं सवयं कृतवती तान् आतन् प्रत्ययमेव श्रीमातुरन्तिमोपदेशः । 

देहत्यागस्य दिनत्रयात्पूवं शरत्-मह्ाराजं स्वपाश्वेमाहूय श्रीमाता 
जगाद--“शरत् ! साम्परतमहं गच्छामि । योगेद्गोपाप्रश्तयः स्था- 
स्यन्ति, एतेषां निरीक्चषणमामरणं कत्तेन्यम् 1” 

अन्तिमं दिवसद्रयं सा गम्भीरे समाधाविवातिष्ठत् ; प्रशान्ता स्थिरया 
"व । प्रशान्तिभिमां भमा कत्त कस्याऽपि साहसं, समीहा वा न बभूव । 

श्रीठाक्कुरेण साकं चतुख्िरादबर्षाणां लछोकिको वियोगोऽबसानं 
गतः। १३२७ वंगाब्दृश्रावणस्य चतुथे दिवसे रा्ौ सा्धेकवादने 
शिवयोगे सप्रमासाधिकषट्षष्टिवषोवस्थायां श्रीमाता चिरकालाय परम- 
रिवस्वरूपे श्रीरामङृष्णे सायुञ्यमवाप । 

---: > ० >~ 



श्रीरामकृष्णसास्ददेवीस्तोत्राणिं 

जगद्गुरुभ्रीरामकृष्णस्तोत्रम् 
ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय । 

खोकनाथश्धिदाकारो राजमानः स्वधामनि, 
कलिकल्मषमम्रानामुत्तारण-चिकीषेया । 
मायादाक्तिं समाश्रित्य योऽवतीर्णो महीतखे, 

नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 

सदुब्राह्यणङ्कके जातो दिव्यदेहं समाधितः, 
बाल्ये यो दिव्यभावेन वयस्यैः सह मोदयन् 
विरक्तो यौवने तीव्रं मायापार्-विवर्जितः 

नित्यमुक्तस्वभावोऽपि टोकायुप्रहकामतः ॥२॥ 

छोकानामेव रिष्षाथं तपस्तप्त्वा सुदुस्तरम् , 
निद्रासनं परित्यञ्य वषाणां हयधिकान् दश्च । 
स्वस्वहूपं समाधाय सश्विदानन्दविग्रहम् › 
दयामूर्तिः सदानन्दो जिज्ञास लुपदिष्टवान् ॥ 
तेषामज्ञाननाञ्ाय लाभाय च परात्मनः, 

नमोऽस्तु रामछृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 

सत्यबोधतया साङ्गान् सवेधमौन्समाचरन्, 
धमेमा्रं तु सत्यं वै येन सम्यकू सुनिश्ितम् । 

नमोऽस्तु रामछृष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥४॥ 
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यो मक्तान् भक्तिमागें तु निनाय लोकनायकः, 
आकृष्य मानसं तेषां भक्तिर्सिचितया गित । 
दशेयित्वरा महाभावं परमानन्ददायकम् । 

नमोऽ्तु रामकृष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥५॥ 

ज्ञानिनो ज्ञानमागे च येन सम्यक् प्रवर्तिताः, 
नमोऽस्तु रामचरृष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥६£॥ 

येमतेधार्मिंका यस्मिन् धर्ममार्गे व्यवस्थिताः, 
तेषां तन्मतमारव्य भक्तिस्तत्न टदीङरृता । 
प्रोत्साहिता यथान्यायं येन तत्साघेनष्वपि, 

नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ।;५] 

पूजिता येन वै शश्वत् स्ेंऽपि साभ्प्रदायिकाः, 
सम्प्रदायविहीनो यः सम्प्रदायं न निन्दति 

नमोऽ्तु रामफरष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥८॥ 
राश्वल्लीखाविरासेन येन सवेमिदं ततम् । 

ठोखरूपं सदानन्दं रामकृष्णं नमाम्यहम् ।॥६॥ 

सबेधमंप्रणेतारं धर्मग्लानिविनारकम् । 
साधुभित्रं शिवं शान्तं रामकृष्णं नमाम्यहम् ॥१०॥ 

अज्ञानतिमिरे यस्तु ज्ञानाटोकप्रदीपकः, 
बिमखानन्ददानाय प्रादुरासीन्मदीते । 

नमोऽन्तु रामछरृष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥११॥ 

संसारा्णवघोरे यः कणेधारस्वरूपकः | 
५, ¢ नमोऽस्तु रामङ्ृष्णाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥५२॥ 

स्वं हि विष्णुविरिचिस्तवं त्वं च देवो महर, 
स्व चेव शक्तिरूपोऽसि निगुणस्त्वं सनातनः । 
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तवां स्तोतुं कोऽत्र शक्तः स्याद्धावातीतमनामयम् । 
भगवन् सवंभूतात्मन् रामकृष्ण नमोऽस्तु ते ॥१३॥ 

सवीय सर्वेपाराय सवंभावस्वरूपिणे | 
भ 

सवेभावविहीनाय रामक्रष्णाय ते नमः ॥१४॥ 

महामायास्वरूपाय  महामोहविनारिने, 
मायातीताय चान्ताय रामकृष्णाय ते नमः ॥ ६५) 

निरञ्जनं निस्यमनन्तरूपं, 
भक्ताुकम्पाधृतविप्रहं वे । 

ईयावतारं परमेदामीख्यं, 
तं रासकरष्णं शिरसा नमामः ॥१६॥ 

इति श्रीमदभेदानन्दस्वामिना विरचितं जगद्गुर- 
श्रीरामङ्ृष्णस्तोच्रमिदं समाप्तम् । 

प्रथ श्रीमद्रामङृष्णाष्टकं प्रारभ्यते 

श्रीमद्रामकृष्णपाद्ाञ्जसुधापानोन्मत्ता रसिका 
भावुकाः पिबन्तु सवंकल्याणकर तन्नामाभृतं मुदा । 

विश्वस्य धाता पुरुषस्वमाद्ो 
ऽव्यक्तरूपेण ततं त्वयेदम्| 

हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ष कुरु देव॒ नित्यम् ॥॥ 

त्वं पासि विश्वं सृजसि स्मेव, 
त्वमादिदेवो विनिहंसि सर्वम् । 

हे रामकृष्ण स्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ष ऊरु देव नित्यम् ॥२॥ 
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मायां समाश्रित्य करोषि टीला 
भक्तान्समुद्धतुमनन्तमूतिः । 

हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिदीने 
कृपाकटाक्ष करु देव नित्यम् ॥३॥ 

विधृत्य रूपं नरवच्वया वै 
विज्ञापितो धमं इहातिगृह्यः। 

हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ष कुरु देव नित्यम् ॥४॥ 

तपोऽथ ते स्यागमदृषटपूवं 
ष्टा नमस्यन्ति कथं न विज्ञाः। 

हे रामकृष्ण त्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ञं कुर देव नित्यम् ॥५॥। 

श्रत्वाच्र ते नाम भवन्ति भक्ता 
दृष्टा वयं तन्न तु भक्तियुक्ताः। 

हे रामङृष्ण त्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ष कुरु देव नित्यम् ॥६॥ 

सत्यं विभुं शान्तमनादिरूपं 
प्रसादये उवजमनन्तशन्यम् । 

हे रामङ्ष्णं त्वयि भक्तिहीने 
कृपाकटाक्ष कुरु देव नित्यम् ॥५॥} 

जानामि तत्त्वं न हि देरिकेन्द्र, 
किं वा स्वरूपं कथमेव भावम् 

हे रामद्रष्ण त्वयि भक्तिदीने, 
कृपाकटाक्ष कुर देव नित्यम् ॥८) 

इति श्रीमदमेदानन्दस्वामिना विरचितं 
श्रीमद्रमकृष्णाष्टकं समप्रम् । 
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ीरामकृष्णषट्कम् # 

विश॒द्धविज्ञानमगाधसौख्य, 
विश्वस्य बीजं करुणापयोधिः | 

अनाटनन्तं प्रकृतेः परस्ता- 
त्तत्तवमेकं भुवि रामकृष्णः ॥१॥ 

न नेति मिथ्या श्रुतयो बदन्ति, 
वदन्ति साक्षान्न च यं कदाचित् । 

चिदेकरूपः- शिव ईश्वराणां, 
महेश्वरोऽसो मुवि रामकृष्णः ॥२॥ 

यं नित्यमानन्दमनन्तमेकं 
शिवेति नाम्ना श्रुतयो गृणन्ति । 

तस्यावतारो नररूपधारो 
कृपाञुधान्धिसुवि रामकृष्णः ॥३॥ 

विज्ञानपीयूषनिमग्नमूतिः 
परस्पर यान्यान्दयया करेण । 

ते कामिनीक्छांचनरिक्तचित्ताः 

सद्यो बभूवुश्चैव  रामङ्ष्णः ॥४॥ 
प्रमाब्धिगम्भीरवरंग-मगे- 

रान्दोखितो यो भगवद्विलीनः , 
भक्तिर्विशद्धा स्वयमाविरासीत् 

पुविग्रहोऽहयो भुवि रामच्ृष्णः ॥५। 

& वंगाब्द् १३३६ श्रावणमासस्य ““उद्रोधन-पनिकायाः ३४तमवर्षीय- 

सप्तमसंख्याय्रा गरहीतम् | 

१८ 
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तमद्भुतं कञ्विद चिन्त्यत 
वन्दे प्रशान्तं परिपूणेबोधम् । 

ज्ञानस्य भक्ते विशद्धमूर्वि 
द्विमूतिमेकं सवि रामङृष्णः ॥६॥ 

श्री रामङृष्णस्तोत्रम् 
छोकान्विखोक्य नवभोतिकभोगख्ग्ना- 

न्मर्नांश्च नास्तिकविचारपरम्परघु । 

भक्त्या विदीनहदयांश्च समुदिधीषुः, 
श्रीरामकृष्णभगवान्स्वयमाविरासीत् ॥१॥ 

वैराग्यबोधभजनन्रयसंगमेन, 
सच्िचत्युखाथमनपायमुपायरूपम् । 

सन्देरामौपनिषदं विरादीविधातु, 
श्रीरामकृष्ण-भगवान्स्वयमाविरासीत् ॥२॥ 

कान्तासु विश्वजननीमवखोकयन्तं, 
तुल्यादमकां चनमतिं सदसद्विवेकम् । 

नित्यं करामरकसिद्धसमाधियोगं, 
* क, == 

श्रीरामङृष्णचरणो दारणं प्रपयं ॥३॥ 
विद्याविछासविदुषोऽपि जगत्येनका- 

नेकान्तमद् सुतरसानकरोस्स्वटोयान् । 

करृच्छधान्वितेषु करुणावरुणाख्यः सन् ; 
श्रीरामङ्कष्णभगवान् च॒तिमातनोतु ॥४॥ 

अद्र तमागममटं चिराम्तिबीजं 
संस्थापयन्नतुख्यल्नपरः पराथेः। 
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वन्दे तमन्धतमयघावृतजीववृन्दे 
प्रञ्वाछितो जगति येन विवेकदीपः ॥|५॥ 

स्तोत्रमिदं साहित्याचायै-एम. ए. श्रीभण्डारकरोपाह्वन 

नमः चरी 

नरान् अ 

स्वं ग 

स्वभा व 

ससं तो 
मातु रा 

निष्का म 

करत् चर 

वित् ष्णं 
॥ ४ 

सवं दे 

मान व 

उयंबकशमेणा विरचितम् । 
शकन (0 8 0) क 

श्रीरामढृष्णस्तुतिः 
राप्रकरष्णाय रामछरष्णस्वरूपिण । 
वाम्बुघेः पारं नेतुं नोरिव यः स्थिव: ॥ 
स्सर्वसाक्षो यः सवंधमेमयः प्रभुः । 
तः कृपासिन्धुरिन्दुशिन्तानरोष्मणः ॥ 

षोऽङ्द्चनव्वे समहेमादममरत्तिकः । 
राधनासक्तो विहितेन्धरदशंनः ॥ 

छो कसत्कायेपरः परमतत््ववित् । 
त्यो नरेन्द्रोऽभूद्यस्य सङ्गसिमात्रतः ॥ 

स्संसतौ रामक्ृष्णस्तु भगवान्सयम् । 
वमयः पृणेः स्वेज्ञो विश्वपूजितः । 
स्य स्वह्पं हि नित्य शाद्धं तथामलम् ! 

विश्व स्य (रान्तये स्वैनरेकत्वमतोऽ्रवीत॥ 

सद्र स्तुनः प्रकाशन सवेधमंसमन्वयात। 
यत्कीर ति 

स्तुतिरियं साहिस्याचाय-एम्.ए. श्रीभंडारकरोपाह न 
दं शमर्यादामतिक्रम्याभितो ययौ॥ 

तयंबकशमेणा विरचितम् । 
--: & -- 

१, 1, 

«9 
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भ्रीरामकृष्णस्तोत्रम् 
स्वयं निर्भरं निर्मरीकवुमन्य।- 

नटं ४ सिद्घमप्युच्चसिदूधिभ्रयासम् । 
प्रपन्नार्वि-नार-प्रसन्नन्तरं तं; 

भजे रामक्रष्णं परनह्यरूपम् ॥ ! 

सदान्तकंसत्स्वैसद्धावमावं, 
जगच्छान्तये विश्चधमश्रकाराम्। 

मुदान्तः प्रविष्टाखिकास्वम्रबृन्दः 
भजे रामरृष्णं परब्रह्मरूपम् ॥ २ 

अविद्यान्धकारा - पहार - प्रहारं 
स्वभक्तानुकम्पाप्रसक्तान्तरङ्गम् । 

अवस्थागुणादिग्यतीतस्वरूपं 

प्रथ॑ रामकृष्णं दिवं सन्नतोऽस्मि॥ ३ 
स्मृतिः केवरं तेऽहसां नाशदैतुः 

स्ुतिमौनसं . . मानसम्मोद-पूणम् । 
करोति; घ्रवं दशेनस्परांनादेः 

फटं भाषितुं कोऽस्त्यटं देवदेव ॥ ४ 

बिवस्वस्रकासाः पयो धेस्तरङ्गा 
यथाकाशगाप्तारकाः सन्त्यमेयाः | 

असंख्यास्तथा यदूगुणानां गणास्तं 
मजे रामकृष्णं परन्रह्यरूपम् ॥ ‰ 

विकारहेतावपि निर्विकार 
साकारमप्याकृतिशन्यभावम् । 

ज्ञानोपदेशैः सुरृतोपकारं, 
श्रीरामकृष्णं शिरसा नतोऽस्मि ॥ & 
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 भ्यथाम्बुर्धिं यान्ति विभिन्न गंगा- 
खोवांसि, धमो अपि देवदेवम्” । 

येनोपदिष्ठं . निजसाधनाभिः 
स्तं रामकृष्णं शिरसा नतोऽस्मि ॥ ७ 

त्वमेव साक्षाञ्जगदात्मरूप- 
स्वमेव कायं परकारणं वा। 

अलुप्रहैकाथेपरं परात्मन् 
करोम्यभीक्ष्णं शरणं कमन्यम् ? ॥ ८ 

स्तोत्रमिदं सादित्याचाये-एम्.ए.श्रीभण्डारकरोपाह्न 
उयम्बकरामेणा विरचितम् । 

भ्रीरामकृष्णप्रशस्तिः 

अभूत् प्रेतायुगे रामः छष्णो यो द्वापरे तथा । 
रामक्ष्णततया कारे करावच्र बभूव ह ॥१॥ 

युगप्रवतेक्तेन युगाचा्याख्यया पुनः । 
स्वामी विवेकानन्दोऽतः प्र णमन्नाह सादरम् ॥२॥ 

"नस्थापकाय च धर्मस्य स्वधमेस्वरूपिणे । 
अवतारवरिषठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥३॥ 

भ 9 कव [] 

मतभेदेन मागौणां भेदो नास्त्यत्र संरायः। 
विभिन्नसाधनासृतादभूतिः कल्पना न हि ॥४॥ 

विश्वधमेभ्रतीकोऽम्द्रामच्ष्णो न संरायः। 
सर्वेषामेव धमाणां साधना यत्समादताः ॥५५॥ 

तद्रहस्यमिदं ज्ञेयं, सर्व॑ एव हि मानवाः 
सन्तानमूता जगतः चष्ट हि परमास्मनः ॥६॥ 
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इति निर्णीय विश्वस्मिन् भरातृत्वे सुप्रतिष्ठिते । 
विश्वबन्धुत्वसंसिद्धिर्मत्युत्कर्षादेदिति ॥५॥ 

अत्यन्तबाल्यकारे षडवषवस्थस्य योगिनः । 
भावावस्था स्वतो जाता रामकृष्णस्य भूम्न्यहो॥८॥ 

कस्य साधारणस्येवं दष्टः केनापि कर्हिचित् । 
ततः परं समभे हि जीवने परमेशितुः ॥६॥ 

सगुणत्वागुणतवाभ्यां ध्याननिष्ठो बभूव सः। 
सत्यं भगवतो रूपमसत्यं यत्ततः परम् ॥१०॥ 

इति नूतनया भंम्या ख्यापयामास दुस्तरे । 
सस्देहानि कतकेोत्थनास्तिकस्वाङ्ुरु युगे ।११॥ 

क एवमस्यः पुरुषो ऊभ्यः साधारणे जने। 
रामकृष्णविनिध्ित्या दृढयाऽसंख्यमानवे ॥१२॥ 

भगवल्छामविषये टददेच्छा जागरं गता। 

इष्टदरोतया श्रीमद्रामक्ृष्णं दधाति यः ॥१३॥ 

तस्येव जन्म साधीयस्तदाश्चासनवागिति। 

जातिधर्म विशेषाथेमागतिस्तस्य नव हि ॥१४॥ 

समभविश्कल्याणप्रसवाथं तदागमः। 

इयं विचिता तस्य स्पशेमात्रेण केवलम् ॥१५॥ 

समाधिस्तर उन्नीतं बहु साधारणं मनः| 
स्वीयाभ्यास्मिकराक्तर्िं कत्वा संक्रमणं परे ।१5॥ 

चैतन्योद्बोधनेनासौ तं मुक्तिद्रारमानयत् | 
अहैतुक्यां त्कपायां सीमा भौगोलिक न हि १५७] 

ततस्त्य कपाटाभे सवं एवाधिकारिणः 
जत्मापि नाभवत्तत्र बाधकं क्ुत्रचित्ततः ॥ १८ 
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अन्तयजाद्या अपि कपाङाभात्तस्य न वंचिताः। 
षा क # ५ 

नातीतभूपतेमुद्रा  वतमनेऽथंसाधिनी ॥१६॥ 
उपाद्नेक्यसस्वेऽपि विहवेचित्ययोगतः। 

स वंप्रसिद्धमेवेतत् तद्रदेतसवुध्यताम् ॥२०॥ 

युगधमंशधिहितोऽद्य रामक्ष्णचरित्रतः | 
रामकष्णावतारस्य वेटक्षण्यमिदं महत् ॥२१॥ 

सन्त्यज्य सक्टेश्धस दीनवेषे समागमः। 
त्यागस्तप्श्च वैराग्यमीश्चराश्रयता परा ॥२२॥ 

रामङृष्णावतारेऽत् भावैन्यभुदाहतम् । 
गाहस्थ्यमपि संन्यासो दयं हि समपेक्चितम् ॥२२॥ 

इत्यप्यदर्शंयद्रामङ्रष्णस्तद् दयमाश्रयच् । 
जीवनाद्रामङृष्णस्य  तत्तद्श्रमजीवने ।1२.४॥ 

प्रपतन्नूतनाऽऽलोकः संकेतं श्राप निश्चितम् | 
सत्ययो दं बदेव्योस्तु मूतिपूज्ञापि नाद्रता ॥२५॥ 

दवतं विशिष्टद्रेतं चादधेतं सवं दहि शोभनम् । 
रोवादशाक्ता गाणपत्या बौद्धाः खृष्टानुयायिनः ॥२६॥ 

यावनाश्च समे धमाः शाखाभूताः स्तरात्मकाः। 
किंवा वेद्ान्तधमेस्य विततामितश्ाखिनः ।|२५॥ 

तासां तासां साधनानां विधानेनोपदेशतः। 
इत्येव ख्यापयामास रामकृष्णः प्रथु; परः ॥२न]] 

पत्नीं देवीस्वरूपेण सम्पूल्यादाद् ब्रहत्तराम् । 
मयीदां भादृजत्ये हि देवत्वं स्थिरीकृतम् ॥२८।॥ 

गच्छामि शरणं श्रीमद्रासङृष्णपदाम्बुजम् | 
तस्मात् सदेव हृदये स्मुदे तु स एव हि।।३०॥ 

ल्यायाचार्य-पण्डित-आनन्दृह्याः इव्येतेन विरचितम् । 
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शरीश्रीरामटृष्णस्तोत्रम् 

जगल्नातं त्यक्तं दहिमगिरिघतापादकमखे 
रारीरायाः प्रणा बख्य इव येनापणमरुः। 

त्रिवर्गो यच्छद्धाविमख्गुरुमक्त्या हि सुरुभो 
नुमो रामह्कष्णं सुरलुतपदं भेदरहितम् ॥९१॥ 

स्वयं त्यक्तं प्रोक्तं हृदयकरशाखोल्लिखनतः 
पुरा रामात्छृष्णः समभवदनन्यो नदि परः। 

इदानीमायान्तं नयनविषयत्वं जनिभरृतां 
प्रविष्टो देहेऽस्मिन्निति कनककामातिगतया ॥२॥ 

यद्रोतं शान्तं सततमधघमायाविरहितं 
चिदानन्दं राद्धं प्रकृतिसदिवं प्रेमवशगम् | 

त्वमेवाविभूतं ` करणविषये दुर्कभतरं 
जगउजीवैः क्रीडन्महदमितवीयं रसतमम् ॥३॥ 

स्वमेव श्रीरामो मधुरिपुहरिर्गोपतनयः 
स्वयं भूतश्चाद्यः परमपुरुषो नाथ रमण । 

विवादं धमौणां शमयितुमनाच्िन्मयवपुः 
प्रसन्नो छोकानां प्रकटितमकाषीः पुनरिह ।॥४॥ 

स्वदीयाङिद् द्रन्द्रक्षरितमकरन्दं प्रतिदिशं 
सदा पायं पायं कलितभवभीतिं प्रशमयन् । 

मजन्साम्यानन्दं विमरहृद्यो याति परमां 
जनानां संघोऽयं निखिखमुवि शान्ति मुहुरहो ॥५॥ 

समाधावानन्दं पुनरति विशृद्धं हरिकथा 
प्रसङ्गादुदवुद्धं करणगणरोधं प्रविवहम् । 

नराणां भक्तानां हृद्यपुखकानां प्रतिदिनं 
समाधानं चक्र य इह सारणं मेऽस्तु सततम् ॥६॥ 
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धरुवा मूर्तिंगंगा तटपरिगता या गुणमयी 
गुणातीतापि स्यान्ननु ठति दक्षेश्चस्मणिः। 

रजन्ती गायन्ती भवतरणिमातुशुणकथाः 
सदा स्वान्तेसा मे स्फुरतु रमणीया दयुतिमयी ।५॥ 

छृपापीयूषाम्भःपतितमधिकं, पातककिजने 
दयासिन्धो मन्दे रसिकवचतुरग्रीतरसिके । 

दरिद्राणां बन्धो! तव॒ विदुरगेहे इखखख्वाः 
समर्थो निर्णेतुं क इह महिमानं ननु बुधः॥८॥ 

समुद्धत टोकान् स्वयमधिगतिस्ते प्रतिगृहं 
# ज वै क्व देवेन्द्रादौनां बसति भवनं कं ह शदाधृक् । 

गुणानां साधूनां त्वयि निवसनं भो गुणधर 
स्मरामो नित्यानामपि निरभिमान निरुपमम् ॥६। 

नियन्ता जीवानामपि शि्युवदेवानुनटसि 
स्वतन्नः सवंषामिव चरसि देवीपरगतः। 

अभिज्ञता विशं भणसि ननु मूखाभिध इति 
प्रियां ते जानीमो निजसकलगुप्रिं नटबर ॥१०॥ 

नमो रामेक्यायामितमधुरदेवीमयतनू- 
श्रते छृष्णैक्याय श्रतपरमदहंसाय यतये । 

नमश्चन्द्रामण्या प्रियतनय देवाय गतये 

नमः सर्व॑स्वाय प्रणयिखुदिरामस्य मणये ॥११॥ 

इयं स्तुतिकथा पजा रामङृष्णे, परे गुरो । 
अपिता तेन देवेशः श्रीयतां परमेश्वरः ॥१२॥ 

इति श्रीश्रौरामङ्ृष्णस्तोत्रम् ब्रह्मचारिमेधाचेतन्येन विरचितम् । 
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श्रीरामद्रष्णारातिंकम् # 

भववन्धन भयखण्डन ! शुभवन्दन ! वन्दे । 
गतरञ्जन ! भवभंजन ! निहितनयन ! मन्दे ॥ 

गुणमयवर ! निगुणनर ! नवमानवरूपिन् । 
अधदुषण  गणमोचन ! जगभूषणरूपिन् ॥ 

ज्ञानांजन विमलनयन ! वीक्ष्य मोहनारिन् । 
भास्वरभाव सागरमग्न शशिघुविशदहासिन् ॥ 

भक्तार्चितचरणयुग ! भवसागरतार । 
जम्भितयुग ! ईश्वर ! जगदीश्वर ! नयकारक ॥ 

तव॒ कृपया प्राप्रस्रमाधानमनाः पयन् । 
अस्मि क्मेकाटिन्यं करुणाघन ! हृष्यन् ॥ 
भवतारण-प्राणापेण ! भयहर ! किकन्तन । 
अतिनिन्द्तिकरणराग-वंचन कामकाचन ॥ 

त्यागीश्वर ! हे नरवर! देह {षदाम । 
निभेय } गतसंडाय ! दृढनिश्चय गतखोह् ॥ 

निष्कारण भक्तशरण ! त्यक्तजातिमान । 
सम्पन्मम तव चरणं भवगोष्पद्मान ॥ 
क, ४4 ४५ प्रमापेणसमदशेन ! दुःखमेतु विख्यम् । 
तव॒ गानं गतमानं विरसत्वाविखयप् ॥ 

# वङ्कमाषायां भीस्वामिविवेकानन्दविरचितकभीरामकृष्णारर्तिकस्य 

न्यायाचार्येण पण्डित-'आनन्दक्षा इत्येनेन 

कृतः संस्तन्वादः । 
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नमो नमोऽवाङ्मानसगोचर 
मतिवचनकाधार | 

उ्यो तिर्ज्योतिषोऽपि हत्कन्दर- 
तमसो वर संहार ॥ 

धिक् तान् धिक् तान्वदति मृदङ्गो 
येन पद् ते प्रणताः 

गायन्त्येते भक्तजजनास्ते 
ह्यारार्तिंकं प्रविनताः॥ 

जयतु जयत्वारार्तिंकमेतत् 
तव शम्भो ! हिव ! हर ! हर ! 

आनन्देनानूदितमभवत् 
गानमिदं ते शंकर ॥ 

श्रीरामढकृष्णस्तुतिः 

ज्योतिरेकं निराकारमचिन्त्यं शश्चतं परम् । 
अद्वितीयं चिद्घनं च बाठरूपं दधत् पुरा ॥१॥ 

आगत्य परमे धान्नि महर्षित्रातमण्डिते । 
ऋषिमेकं समाधिस्थं कण्ठारङेषमुवाच ह ।॥२॥ 

खोकानामुपकाराय प्रागहं यामि भूतङे । 
ततो नु भवता नूनमागन्तव्यं तपोधन ।।३॥ 

कः ओ भैः 

पित्न् सुदत्त मनाः खुदिरामः कदाचन । 
उपस्थाय गयाधाम्नि पिदृभ्यः पिण्डमाहरत् 1४ 
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गयाधिष्ठाचदेबो यो गदाधर इति श्र॒तः। 
पिवृणां दिव्यदेहानां पुरः स्वप्ने तमन्रवोत् ।५॥ 

प्रीतोऽहमस्मि ते विग्र ! पिक्भिः प्रार्थितोऽनघ ! । 
तव पुत्रो भविष्यामि नान्यथा मम भाषितम् ॥६॥ 

कामारपुकुरभ्रामसन्निधौ शिवमन्दिरे । 
गतायाश्चन्द्रमण्यास्तु शिवो ह्यदरमाविरात् ५७ 

ह सारूढोऽपि भगवनेकदा परितोषितः 
श्रीं चन्दधमणि देवीं दयादृष्छ्या उ्यलोकयत् ॥८॥ 

ॐ क 1 

इगटीमण्डके वंगे कामारपुङ्कराभिधे । 
मामे ज्योतिश्चयो बाखो- जन्म जग्राह सक्कुरे ।६॥ 

माता चन्द्रमणिस्तस्य खुदिरामोऽभवत् पिता । 
आस्तां तदौयौ पितरौ भूुरान्वयदीपकौ ।१०॥ 

गदाधरटसन्नाम्ने रामङृष्णस्वरूपिणे । 
नामरूपविदहीनाय देवदेवाय ते नमः।॥११॥ 

नराह्यकल्पेनोपनीतो ब्रह्मचयेत्रते स्थितः । 
स्वाध्याये नानुरक्तोऽपि सहजाततमहामतिः ॥१२॥ 

भावावेशः, समाधिश्च, ज्योतिर्देहे च संस्थितिः । 
यस्यासन् सहजा धमः, रामङृष्णाय ते नमः ॥१२॥ 

स्वोद् बाहाथं सचिन्ते च सजने व्यथतां गते 
स्वयमेव समाधिस्थः सारदां सहधर्मिणोम् ।॥१४॥ 

षड्वार्षिकीं कोमलाङ्गी शारदं शवेरीश्वरम् । | 
परिपृणं इहेषयन्तीं स्वाकख्ङ्काननशिया । १५॥ 
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निर्दिदेशा, ततस्तस्याः पाणिं जग्राह धमेवित् । 

निःसंगादरोरूपाय गृहस्थाय च ते नमः ॥१६॥ 

देवदशेनमेखायां रिस: श्रीसारदाऽपि च । 
स्वजनैर्नीयमाना सा हस्ताबुदूयम्य पूर्तः ॥१५७॥ 

यं वरेण्यं महाभागं देवमानबरूपिणम् | 

पतिं चक्रऽप्रवुद्धाऽपि रामकृष्णाय ते नमः ।॥ १८] 

जामाता रासमण्यास्तु 'राण्याः कोटिपतिः स्वयम् । 

तस्या वसूनां स्ेषां नियमेनाधिकारवान् ॥१६॥। 
सुप्रसन्नः सम्प्रदातुं भामान् क्षेत्राणि चैहत । 

्रतवैतत् क्रोधताम्राक्षो यष्ट्या तु तमताडयत् ॥२०॥ 
राणी रासमणिश्चापि दक्षिणेश्चरमागता । 

काटीसम्भुखमास्थाय भश्यानाभिनयतत्परा ॥२१॥ 

चिन्तयामास तत्रेयमसियोगफटाफटम् । 
ताडयित्वा चपेटाभिः सावधानां चकार ताम् ॥२२॥ 

एकदा मर्देशीयो रक्ष्मीनारायणो धनी । 
मुद्राणां दश्चसाहसखं भक्स्याऽपेयितुमागतः ॥२३। 

तृणाय मत्वा न खष्ट' तदू धनं येन साधुना । 
भ्रीमात्राऽपि च तत्पत्न्या प्रत्याख्यातं तथेव च ॥२४॥ 

रूप्यादिधातुपात्राणां सरत् सवांगसम्भवः। 
कम्पः प्रजायते यस्य नमस्ते त्यागरूपिणे ॥२२।॥ 

तत्तद्धर्मोपास्तिकाङे तत्तद्धरमप्रवन्तेकाः | 
ईसामुहम्मदाद्याश्च स्वयं टष्टिपथं ययुः ॥२६॥ 
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अनन्तरं च ते सवं यस्य देहं समाधितः) 

सर्वधर्मस्वरूपाय रामकृष्णाय ते नमः ॥२७] 
ब्रह्मविष्णुरिवाद्याश्च ये देवाः श्रुतिसंगताः । 

रामकृष्णादयः सर्वे ह्यवतार स्तथेव च ॥।२५८॥। 

वाणीरक््मीकालिकाद्या या देव्योऽनन्तराक्तयः । 
सीताराधाप्रभृतयः शक्तयश्चावतारिणाम् ॥२२८॥ 

निवसन्ति सदाऽऽभ्रित्य यस्य देवस्य विग्रहम् । 

सबेदेवनिवासाय रामकृष्णाय ते नमः ॥३०॥ 
तीथञ्रमणकामेन दृष्टा वाराणसी पुरी । 

पुण्येधे वक्ता रग्धद् विमला विमङात्मनाम् ॥२१॥ 

राम्भो खिर तिष्ठन्ती चच्चच्वामीकरोपमा ] 
ददाति सुक्क प्रेतेभ्यो यस्यां स सरिवः शिवः ॥३२॥ 

तस्यां प्रविष्ट एवाऽसौ यैवं कुयं विोकयन् | 
समाधिमभज्तृणं शिवध्यानपरायणः ॥३३॥ 

तैलङ्गः स्वामिनं जोबन्मुक्तमन्यांश्च सत्तमान् । 
महता भक्तिभावेन दशं दरंमपूपुजत् ।।३४॥ 

पु्यामस्यां सुनिवसन् धमंभीरुजितेन्द्रियः। 
यो न चक्रे मलं मूत्रं तस्मे धमौत्मने नसः ॥३५॥ 

बृन्दावने प्रयागे च यत्रैव समुपस्थितः । 
तत्पुण्यधाम्नो माहात्म्यं स्वाचारः पयंपोषयत् ।३६॥। 

तीथटनस्य समये योऽन्येष्ववसरेषु च । 
सबेथाऽतोषयहीनान् तस्मे दीनात्मने नमः 11३५] 
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बहूनां दासभक्तानां पापतापान् जहार यः। 
स्वयं च क्रेशमाग् भूत्वा तं नुमः करुणानिधिम् ॥२८॥ 

तान्त्रिको वैष्णवो धमः संन्यासः रांकरस्तथा । 

सम्यक् संसाधितो येन रामछ्ृष्णाय ते नमः ॥३६॥ 
बरह्यानन्दरिवानन्दौ विवेकानन्द एव च । 

निर्जनानन्द उत प्रेमानन्दो महामतिः 1४०॥ 

तुरीयानन्द-त्रिगुणातीतानन्दौ बुधोत्तमौ । 
अभेदाखण्डयोगाद्याऽऽनन्दाः संन्यासिसत्तमाः ॥४१॥ 

अन्ये च बहवस्त्यागततपस्यायोगविश्रुताः। 

संन्यस्तकाम्यक्माणो यस्य श्िष्यत्वमागताः | ४२॥ 

नमस्ते प्रमरूपाय सवंधर्मात्मने नमः । 
नमः परमहंसाय प्राणिसात्रभ्रियाय च ।४३॥ 

काटीपरममक्ताय कालिकाऽभेदरूपिणे । 
सर्वावतारणुरवे सवेतेजोमयाय च ॥४४। 

सदाक्तिकाय महसां निधये साश्वतत्विषे । 

परात्पराय महते नमः श्रोवेद्मृत्तये ॥४५॥ 
पण्डितश्रीगोपाख्चन्द्रचक्रवर्ति-वेदान्तराशिविरचिता 

श्रीरामङ्ृष्णस्तुतिरयं समाप्रा | 

स्तुतिङसुमाञ्जलिः 
त्रेतायां रामचन्द्रोऽश्यभ्तदख्ने शक्तिपूजां वितेने 
तत्परचात् कृष्णचन्द्र समलकवख्ने ापरे प्रेम मेने ! 
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तावास्तां रामकृष्णः कलिमखहरणे प्रम-राक्ि-परचारी 
विश्वेशः शास्ति धमं युगमनु तनुशद् धर्मबाधान्तकारी ॥१॥ 
दिवे खमा शक्तिः रिवमय-किवानी रिवतुता 

जगन्माता नित्यं सतततिहितेकप्रसचिनी । 
महामाया साध्वी परतिपदरता भाति सतत- 
मिमं सारं श्क्तरधिगमयितुं साऽऽगमदिह ॥२॥ 

ससारदं रामक्रष्णं सारदं वाहताजष्टः। 
प्रपन्नोऽस्मि सदा भक्तं भक्तेकशरणं विधुम् ॥२॥ 

काल्यतीर्भ-न्यायाचार्यैण पण्डित-श्रीसिद्ध इवरभदराचार्यण विरचितः 

सतुतिङ्कसमाञ्ञछिः समप्तः। 

्रीसारदादेवीस्तोत्रम् 

अथ श्रीमत्याः सारददेव्याः स्तोत्रं प्रारभ्यते 
प्रकृतिं परमामभयां वरदां, 
नररूपधरां जनतापहराम्। 
शरणागत-सेवक-तोषकरी, | 

प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥१॥ 
गुणहीन-सुतानपराध-युतान् › 
कृपयाऽद्य समुद्धर मोहगतान् । 
तरणीं भवसागरपारकरीम् , 

प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥२॥ 
बिषयं कघुमं परिहृत्य सद्ा, 
चरणाम्बुरुहामृतरान्तिसुधाम् । 
पिब अङ्गः मनोभवरोगहरां, 

प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥३॥ 
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कृपां कुरु महादेवि, युतेषु प्रणतेषु च । 
चरणाश्रयदनेन कृपामयि; नमोऽस्तु ते ॥४॥ 

कल्नापटाघरृते नित्यं सारदे ज्ञानदायिके। 
पपेभ्यो नः सद्ा रक्ष कृपामयि, नमोऽस्तु ते ॥५॥ 

रामकृष्ण-गत-प्राणां तन्नामध्रवणप्रियाम् । 
तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि युदहूरयहुः ॥£॥ 

पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा । 
पवित्रतास्वरूपिण्ये तस्ये कर्मो नमो नमः ॥५॥ 

देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहर, 
योगीन्द्रपूज्यां युगधमपात्रीम् । 

तां सारदां भक्तिविज्ञानदा्री, 
द्यास्वरूपां प्रणमामि नित्यम् ॥८॥ 

स्नेहेन बध्नासि मनोऽस्मदीयं, 
दोषानकशोषान् सगुणीकरोषि । 

अहेतुना नो दयसे सदोषान् , 
स्वाङ्कं गृहीत्वा यदिदं विचित्रम् ।९॥ 

प्रसीद मातर्विनयेन याचे 
नित्यं भव स्नेहवती तेषु । 

प्रमकबिन्दुः चिरद्ग्धचित्ते, 
विषिच्च चित्तं कुरु नः सुशान्तम् ॥१०॥ 

जननां सारदां देवीं रामङृष्णं जगद्गुख् । 
पादपद्मे तयोः भित्वा प्रणमामि मुहू: ॥११॥ 

इति श्रीमदभेदानन्दस्वामिना विरचितं श्रीमत्या सारदादेव्याः 
सतोत्रं समाप्तम्] 
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श्रीसारदामातस्तुतिः 

श्री-रामङृष्णमयजीवनसवंसारा, 
साराधनाखिखजनेषु दयाप्रसारा । 
लोकपरसूर्विजितजैत्रमनोविकारा, 

श्रीक्षारदा विजयते जगदात्मरूपा ॥१॥ 

सा-म्बां नितान्तमिह सन्त्वगुणध्रधाना, 
भक्त्या स्वयं भगवता परिपूजिर्तां च । 

दीक्षाप्रदाननिमलीकरतभक्तविन्त- 
चिन्तासहख्रपरिहारपरां नमामः ॥>२॥ 

र--मां केरशवस्याप्युमां शङ्पाणेः 
परां मुक्तिदं मक्तिमागेप्रचारम् । 
सदाचारमूरतिं शिवां विश्वबन्यां 

नमामीश्वरं सारदां शारदां ताम् ॥३॥ 

द्[--क्षिण्यभावपरिपूरितनिमंखान्तां, 
तां खोकसंगरहक्ृते सगुणस्वरूपाम् । 
खछोकातिगां स्वयमजातिशुणग्रकारांः 

सन्मातरं युहूरहं शिरसा नतोऽस्मि ॥४॥ 

मा- वंण्डदीपिरथदाहकराक्तिरग्नेः, 
सवाधारतो न प्रथगहति गन्तुमेवम् 
एकात्मताभुपगताऽखिखकायेजाते; / 

मातः स्वयं भगवतोऽस्य प्रथक्प्रकरत्या ||५॥ 

तृ--ष्णात्रयञ्वखनरोषितमानसानां, 
नानाविधानकरणेरनिद्यं जनानमम् | 
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या नित्यसान्स्वनपरा विपदो हरन्ती, 
तां सारदामभयदां शिरसा नमामः ॥६॥ 

स्तु-वन्ति मातनिखिराश्रमाणा- 
मादशेभूता स्वमिहैकवारम् । 
लीभिस्तवांशानुकृतिः छता चे- 

तस्नीवनं स्यात्सफटं रसायाम् ।।७॥ 

ति-ग्मं गृहीत्वा दुरितं परेषां 
कष्टाल्वितान्यान्सुखिनः करोषि । 
अखौकिकं ते चरितं जगलुः 

स्वयं शिरस्स्व्चरणे नतं नः \<॥ 
स्तुतिरियं साहित्याचये-एम् .ए.-भण्डारकरोपाह्वेन त्रयम्बक- 

रामेणा विरचिता । 

१ # 

॥॥ कै 

श्रीसारदादेवीस्तुतिः 

श्रीरामकृष्णः प्रावोचत् सारदे ! हे सरस्वति ! 
शक्तिर्मम त्वं जगते ज्ञानद्ानाथंमागता।॥१॥ 

श्रीसारदेकदा प्राह ठाङ्करः स्वदिवं गतेः 
परं मामत्र मादखेग्रचाराय नियुक्तवान् ॥२॥ 

परमा प्रकृतिः साक्षात् शक्तिरूपेण भूते । 
देवश्रीरासङ्ृष्णस्य गुप्ररीढा समागता ॥३॥ 

सिद्धा वा साधिका वाऽपि नासीत्छाधारणी हिसा। 
मानवं देहमासीना या साक्षादवतारिणी ॥४॥ 
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विविधाः साधनास्वस्या जपो वा ठक्चसंस्यकः | 
नासीत्छ्रफलखाभाय जगर्कल्याणहेतवे ॥५॥ 

उवाच बहुशो देवी दुखमं नेशदरानम् । 
सक्रच्चक्षमुद्रणं तत् रक्यंकतुं न संरायः ॥६॥ 

पर वर्तिनि काले तु चक्षरन्मीर्नेऽपि सा। 
सवेत्रेवाकरोदेवी निश्वटं नद्यदशेनम् । ५ 

असंस्यनरनारीणां गणं समवतारयन् । 
धृतहस्ताऽगरताम्भोषेस्तीरं श्रीरामङृष्णवत् । ८] 

माठृनाम्ना तदृाह्वानं श्रवणे तत्ुचेतसि । 
सविरशेषोर्मिमाङायाः सृष्िः प्रभवति स्म वै ।॥॥ 

ये मातरिति तां देवीं सम्बोध्योचुः सभक्तिकाः। 
युक्तिभ्यवस्था तेषां तु छृतेऽकारि तया ध्रुवम् ॥१०॥ 

संन्यासिनी हि तपसे साधनाये तथा न च। 
पवेतारोहणं चक्र पत्िसेवापराऽनिराम् ॥ ११॥ 

'मावृदेवो भवेश्युक्तं "पिव्देवोः भवेत्यपि। 
शाखे तत्र तया प्रोक्तं पतिदेवाः' सियो मताः ॥१२॥ 

धार्मिके जीवने पत्युः त्वा साहाय्यमद्धतम् । 
इत्यस्य ख्यापनं चक्र पल्ली हि सहधर्मिणी ॥१३॥ 

सदाऽऽक्षरिकभावेन स्वाम्यादेरस्य पाङनम् । 
आसीत्तस्याः कृते नूनं जीवनस्य परं वरतम ॥१४॥ 

सीभिः कथमवस्थयं संसारेऽस्मिन्नददायत् । 
आदृररूपमास्थाय समभे जीवने निजे ॥१५॥ 

श्रीमत्याः सखारदादेव्या जीवनं निमेखटं महत् । 
विश्वं सममे खीजातेः श्रष्ठादरशो > संशयः ॥१६॥ 



२७१५ श्रीरामङ्कष्णसारदादेवीस्तोत्राणि 

जदरोपु्यादशेख्ी सादशेप्रतिवेिनी । 
आद्रौमाता चादशगुरनवात्र संशयः ॥१५॥ 

सोता श्रीरामचन्द्रस्य राधाकृष्णस्य या मता । 
सेव श्रीरामङ्ृषणस्य सारदेक्यं तरिषु स्थिरम् ॥१८। 

न्यायाचाये-पण्डित-'आनन्दश्चा' इत्येतेन विरचिता । 

भरीभ्रीसारदाषट्कम् 

धवटख्वसनवेषा मूतेकारण्यदेहा 
घरनरमुनिवन्या रामकृष्णार्चिताद्या । 

सकर्गुणयुता नो वेष्टितांगा सरला 
जननमरणमङ्ग सारदा पातु द्व्या ।१॥ 

विमर्गगनशुद्धा सवेखोकाथचिन्ता 
| विगतविषमदृष्टि्िन्मयी शातिद्त्री । 
्रिसुवनजनधात्री मंगखा मव्यभूमा- 

ववतरति परेश सखेच्छयाविर्भवन्वी ॥२॥ 
त्रिपुरदह्नकान्ता रामचन्द्रस्य कन्या 

निखिखमुवनकलीं माजेनीहस्तमृष्टिः । 
भवनिगडवियुक्तिर्याद्य माया विमुग्ध, 

नरपतिगणशास्ली देन्यदुःखे धरित्री ॥३। 
प्रख्यसमयघोरा रोषसंघातदेहा 

स्तनितभयविधात्री काडिक्ा विश्यहूर्ी । 
अमरनिकरवन्या देवदेवोरुवासा 

नटनहसनटस्या सारदा भिन्नरूपा ॥४॥ 
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द्श्भुजदश्ख्ना दिव्यमोदा सुहास्या 
गुहगणपतिमाता दक्षकन्या शरण्या । 

विनतभयविहन्त्री पाकवती राञ्यलक््मी- 
विंधिहरिभवपात्रं सारदा भूतधात्री ॥५। 

जपनभजनहीना कलु पुत्राः कुपुत्र 
ठयसनगणनियुक्ताः किंनु हेया जनन्या ) 

इति गुणततिरान्यान् सारदे अयतां नो 
विदितसकटदोषा नैव माता जहाति ॥६। 

सबेदेवात्मिकां वन्दे खवेदेवमर्यी भजे । 
सारदां प्राथेये भक्ति तत्पादामस्बुरुहद्यये ५) 

नह्यचारिमेधाचैतन्येन विरचितं श्रीसारदा- 
षट्कं समाप्तम् । 

श्रीसारदास्तवः । 

“बोङ्कडा"-मण्डरे वंगे . ' (जयरामाख्यवाटिका?” । 
्रामस्तत्राप्रदीज्लन्म “सारदा” शारदा स्वयम् ॥१।) 

“रामचन्द्रः पिताः “इयामा-सुन्दरी जननी तथा । 
आद्यसन्तानकूपेण तयोरेषा ह्यभूत् सता ॥२॥ 

कद्ाचिञ्नननी तस्या देवद्श्चेनवान्छया | 
जगाम “शिहड़े अमे पतिभक्तिपरायणा ॥२॥ 

परावत्तनकरारे तु स्वभामनिकटस्थिते। 
देवालये गता चेकवृक्षच्छायां समाभिता ॥४५ 

विचित्रः पवनस्तस्या उदरं प्रविवेदा €। 
तयाऽनुभूतं तत्रेव गुरुत्वं स्वोद्रस्य तु ॥५॥ 
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तदोपविष्टा सा देवी साश्चयदं व्यखोकयत् । 
एका षड्वषदेशीया बालिका चातिुन्दरी ॥६॥ 

कौदेयवसरं विभ्राणा वृष्षशाल्ात जागता । 
स्वकीयो कोमखो हस्तौ तस्याः कण्ठे समापयत् ॥५॥ 

प्रोवाच-“मातस्ते रोहमागमिष्याभ्यहं ध्रवम् 1; 
निदाम्येति भयात्तौ सा मूर्ता न्यपतद् सुवि ।॥८॥ 

तामुत्थाप्य समानिन्युः स्वगृहं तत्छुटुम्बिनः । 
सुन्दयै बाछ्िका सैव तस्या उद्रमाविरशात् ।॥९६॥ 

दिवसेभ्यः कतिभ्यशित् पूवं निद्रावदोवदः। 
ऋषिकल्पः पुण्यकमो रामचन्दरसुधीरपि ॥१०॥ 

स्वप्ने ददशे-- हेमाङ्गं बालिकां चातिनिमेखाम । 
कण्ठे तस्य समार्िष्टां विभ्रतीं खूपमद् युम् ” ॥११॥ 

देवीं तां मन्यमानोऽसौ रामचन्द्रोऽतिविस्मितः । 
पप्रच्छ “षार काऽसि त्वं ममानन्दृविवधिंनी? ॥१२॥ 

अधरीङकृतखद्वीणास्वरेण स्वस्वरेण सा। 
जगाद् तं महस्मानमतिनिस्मयसंयुवम् ।१३॥ 

अहमस्मि महाभाग ! लोकमाता समुद्रा । 
आगता तव गेहेऽहं टोककल्याणकारिणी" ।१४॥ 

विदुषो रामचन्द्रस्य गृहे प्राप्य निजं जनुः। 
ववृषे उखनकैबखा शश्व सशिनः कला ॥१५॥ 

एकदा ““शिहडे” मामे धार्मिको द्यत्सवोऽभवत् । 
देवः श्रीराम्रष्णोऽपि तत्रामूत् समुपस्थितः ॥१६॥ 

टत्वं द्रष्टुकामेश्च स्वजनैदंवयोगतः। 
अजातदन्ता बारेयं नीयमानाऽमवत्तद्ा ।॥ १७ 
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विनोदाथंमसौ प्रष्टा-- “कः पतिस्ते मविष्यति ?° । 
प्रसायं बाहू सा शिन्धी रामङृष्णमदशेयत् ॥१८॥ 

दानैः प्रवधभानायास्तस्या विविधकमंसु | 
नित्यं साहाय्यमावचेरर्विचित्रा देवकन्यका: ॥ १८६ 

षष्ठे वर्धे प्रविष्टायां रामङ्कष्णेन बे सह । 
मैथिल्या इव रमेण तस्या जातः करग्रहः ॥२०॥ 

दां विचिन्रामाकण्यं युवती सा जनेरिताम् | ` 
| पत्युः श्रीरामङ्ृष्णस्य चेकदा खिन्नतां गता ॥२१॥ 
गंगास्नानमिषेणेषा समागादक्षिणेश्वरम । 

अध्वश्रमपरीताऽमूत् . अवरवेगभ्रपीडिता ॥२२॥ 
रात्रौ स्वप्ने समागत्य तदानीं भवतारिणी । 

तस्याः शिरसि परस्परां कोमलेन करेण च ।२३॥ 
तदाऽप्रच्छदसो “का त्वं ?” तामुवाच महेश्वरी । 
“तवाऽस्मि भगिनी, त्वां च नीरोगां कत्तु मागता” ।(२४॥ 

ततः प्रातः प्रसन्ना सा पित्रा साधं श॒चिस्मिता। 
दक्षिणेश्वरमागत्य ददश नीरुजं पतिम् ॥२५॥ 

पतिप्रिया पतिप्राणा पतिसेवापरायणा | 
स्वपुत्रानिव सदूभक्ताम् सेवया प्यंतोषयद् ॥२६॥ 

बहुधा स्नानकाले तु बालिकाभिवरेतवा प्रथि। 
“का इमाः” इति सन्देहे “देव्यस्ता इत्यमन्यत ॥२७॥ 

इत्थं बहुषु काठषु देवीभि्यीऽऽवृताऽभवत् । 
तां नमामो वयं मून्रा “सारदा” शारदोपमाम् ॥२८॥ 

कदापि षोडन्ञीं मत्वा कदा त्रिपुरसुन्दरीम । 
श्ीरामङ्ृष्णदेवेन बहशो दृक्षिणेश्वरे ॥२८। 
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सर्वोपचारैः संपूज्य स्तुतिभियौ प्रसादिता । 
तां वयं 'सारदां देवीं मातरं सादरं स॒मः ॥३०॥ 

पत्युः प्रयाणेऽपि च या तदृज्ञावरावत्तिनी । 
परित्राणाय भक्तानां स्वां तुं पाञ्चभोतिकीम् ॥३१॥ 

विससजं न, सुष्ष्मेण देहेन समवस्थितम् । 
पतिं स्वेत्र पश्यन्ती तां देवीं प्रणता बयम् ॥३२॥ 

‹“विवेकानन्द“ प्रभृति दिष्या ये छोकविश्रताः। 
यस्याश्चरणजां धूं बन्द्यित्वा स्वमस्तकेः ॥२३॥ 

सवेत्रेवात्न संसारे संप्राप्ता विजयश्चियम। 
महता भक्तिभावेन तां देवीं “सारदा चुमः ॥३४॥ 

ध्या देवी स्वेभूतेषु मादृूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्त्यं नमस्तस्यं नमो नमः ॥३५॥ 

पण्डितश्रीगो पाख्चन्द्रचक्रबर्तिंवेद्ान्तश्चाखिणा विरचितः 

भ्रीसारदास्तवः समाप्रः ॥ | 

~> © 3० क 
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॥ अत्मज्ञानम् ॥ 

'कोऽदः परिचयादेव विदयान्नारायणं नरः । 
शुद्धचेतन्यमेवैकं नाहं किमपि विद्यते ॥१॥ 

अपः स्यान्नरः सक्तः पुत्रदारगृहादिषु | | 
५ इ 

“नित्यञ्युद्धोऽहमीशस्य दासोऽहमिति पक्वता ।२॥ 
संक्षेपतो ज्ञानहेत॒सुपदेशं यदीच्छसि । 

रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? “धारणेत्यवधारय ।।३॥ 

यावदेहस्थितिस्वावदहन्ता' नापगच्छति । 
जीवन्पुक्तस्य पुंसस्तु न सा बन्धनकारणम् ॥४।। 

अहं" पदा्थेबोघेन (त्वं पदार्थोऽपि बध्यते । 
पुण्येन बध्यते पापमारोकेन तथा तमः ।(५॥ 

उपानद्गढपादेन कण्टकोपरि गम्यते । 
सुखं चरति संसारे तत्त्वज्ञानाब्रतं मनः ॥६॥ 

विष्णपरि स्थितो विष्णर्विष्णः खादति विष्णना । 
कथं हससि रे विष्णो ! सवं विष्णमयं जगत् ॥५॥ 

साधोः सिद्धस्य शुद्धस्य ध्यानं नित्यमपेक्चितम् । 
अनिरां माजनं नो चेत्करसी मङिना भवेत् ॥८॥ 

® उद्बोधनकार्यांख्यप्रकाश्चित-स्वामित्रह्मानन्दसंकलितात् श्रीश्रीराम- 
कृष्णोपदेशग्रन्थात्ः संग्रहीता । 
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।। ईश्वरः ॥ 

नारो जवनिकान्तःस्थाऽ्यं परयति न नां जनः । 

स्वान्तस्थो भगवानेवं सवद्रष्ा न हर्यते ॥२८॥ 

चौयं दोपप्रकारो चेदीपदोषो न विद्यते । 
असत्कायं नरः छयौदौशदोषः कथं भवेत् ॥१०॥ 

माया ब्रह्महयं नास्तीव्येकमेवं द्विधोच्यते । 
ब्रह्म कठत्वशन्यं तु, माया कठेत्वमाश्रिता ॥११॥ 

ईश्वरः कल्पब्क्षोऽयं येन भावेन तं नरः। 
उपेयात्तमनुप्राप्य सुखी दुःखी स्वयं भवेत् ॥१२॥ 

९ * अक्तुं कतुमीशोऽलं अन्यथा कठुमीश्वरः । 
जपङ्सुमशाखायां रक्तं शतं सुमद्रयम् ॥१३॥ 

निराकारात्सदाकारं भिन्नं यद्रल्खाद्धिमम् । 
हिमरूपं तु साकारं जल्पं निराकृति ॥१४॥ 

यस्सृतेदुःखमोक्षः स्यात्स जातः, पाथंसारथिः । 
[ भ ¢ (4 

तथापि चिन्ता पाथेस्यातक्षयं हि चरितं हरेः ॥ ९५ 
र ५, 4 

ईंशेकत्वानुभूतिः स्याद्धथानमप्रेन, चेत॑सा । 
सविचारेण . मनसा तस्यनिकत्वकल्पना ॥१६॥ 

भक्त्या भवेत्स साकारो ज्ञानेन च निराक्रतिः। 

रोत्येऽम्भो हिमतमेति हिममर्केण नीरताम् ॥१५॥ 

॥ माया ॥ 
अमठं खं, क्षणान्मेषैस्तमरछन्नं प्रभग्जनात् । 

निमदं ॐ 

मेवा नष्टा, निमटं खमीकश्षमायेयमीट्षी ॥ १८ 
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सत्संगेन विचारेण माया दूरं विरीयते । 
जरूपणीं यथा दृरमेति वंशापसारिता ॥१८॥ 

माया नाम॒ समासक्तिदरापत्यगरहादिषु । 
दरिः सवेषु भूतेषु" भावना तु दयोच्यते ॥२०॥ 

पंकिङेऽम्भसि सूयंस्य प्रतिबिम्बं न दश्यते । 
अहं ममे"ति मवेन नरो नात्मानमी्चते ॥२१। 

विषं विषधरस्यास्ये न तदूबाधाकरं भवेत् । 
बाधतेऽन्यं तथेशस्य मायास्मान्मुग्धतां नयेत् ॥२२॥ 

सवेभरकाशकः सूर्योऽप्यभ्रखण्डावरृतो भवेत् । 
तथा मायावरृतः सवेव्यापौ सच्चित्सुखः प्रः ॥२३॥ 

भूतेन पीडितोऽह' चेज्ज्ञानं भूतः पायते । 
मायया बाधितोऽदहंः चेज्ज्ञानं माया विनदयति ॥२४॥ 

विद्याविद्या दविधा माया सदसत्फट्दायिका | 
विवेकादिसखवरूपाद्या कामक्रोधादिकाऽन्तिमा ॥२५॥ 

॥ अचतार्ः ॥ 

छोकभारान्यथा स्थानं नयत्यग्निरथंजिनम् । 
अवतारास्तथा मरत्यान्मोचयन्ति सहखशः ॥२६॥ 

॥ जीवः }) 

उपधनावराताथन्रवेणकस्त ड आन्तरः) 

नरः कृष्णोऽथ गौरो वा सर्वेष्वेकः परेश्वरः ॥२७॥ 
जनाः केचिच्छपतुल्याः सारमरहणतत्पराः। 

चारनीसदखाः केचिदसारमहणे रताः ॥२८॥ 
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गोमयान्तःस्थकीटाय गोमयं रोचतेऽनिशम्। 
सांसारिकेभ्यो जीवेभ्यो रोचन्ते विषयस्तथा ॥२८६॥ 

केचिद् बद्धाः स्वयं जारेऽन्ये जाकान्मोक्तमिच्छवः | 
चिन्नबन्धास्तथा केचिज्जीवा मीना इव त्रिधा ॥२३०॥ 

ग्रहकायंपराप्यास्ते सती जारगतान्तरा | 
तथा सांसारिकोऽपि स्याद् भगवद् गतमानसः ।३१॥। 

(युग्मम्) शिरोन्यस्तानेकढुम्भा नारी काचिद्यथाध्वनि । 
याव्यन्याभिः प्रजल्पन्ती छुम्भदत्तान्तराऽनिराम् ॥३२॥ 

तद्रद्धमस्य पथिको मनो धर्मे निवेशयेत् । 
यदवस्थायु सवासु तन्नाधः पतितं भवेत् ॥२२॥ 

मकरस्य शरीरे चे्धिप्रमख्ं वृथा यथा | 
संसारासक्तजीवस्य वृथा धमेकथा तथा ॥३४॥ 

सर्वत्रा्कशवस्तुल्याः स्वच्छे त्वधिकदीपधरिदाः। 
सवेस्मिन्भगवानास्ते साधौ तस्याधिका प्रभा ।३५॥ 

विषयासक्तचित्तस्य प्रियं न विषयात्परम् । 
मल्स्यगन्धः प्रियो दाश्याः कुसुमानां न सौरभम् ।२६॥ 

द्विविधा मश्िका पक्त्रणासक्ता मधुप्रिया। 
विषयी ~ भगवद्भक्ति समासक्तो द्विधा नरः ।।३५॥ 

शरणोति न स्वयं नाम सहते न परः श्रतम् । 
हसति ध्यानकतोरं मर्खो निन्दति धार्मिकान् ॥३८॥ 

मोदकाबतिरेकेव पूरणं चिविधं पुनः। 
एकरूपा नराः सव तथापरं रुणमिन्नता ॥रदी 

अदरनाति कण्टकान्नित्ययुष्टः कष्टकरानपि । 
तथेव जीवः संसारी विषयानेव सेवते ॥४०॥ 
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सवं देवः इति श्रत्वा गजममभ्येषि चे^त्सरः । 
थमाधोरणवचः प्रमाणीुरुषे न किम् १ ।४१।॥ 

व्याघ्र ऽस्तित्वं भगवतस्वत्संगो नोचितः परम् । 
एवमीश्षः खक्ष्वास्ते वासस्तेः सदह नोचितः 1४२), 

|| गुरूः ॥ 

सवाद्या वरयात्रा वा छोका वाऽऽयन्तु यान्तु च । 
छश्त्ये ब्धमना व्याधोऽवधूतस्य गुरुः परः ।४२॥ 

अन्तेवासी दुरेभः स्याद् गुरवस्तु सखः । 
यत्र॒ तत्रोपदेष्टारः क्वचिददेशपाखकः ।४४॥ 

यदि तीब्राुरागः स्याद् भक्तो भजनसाधनः। 
चिन्तितः स्वहिते नो चेत्सदगुरं ठभते धुवम् ॥४५॥ 

उपददप्रदः कथित्कश्िच्छिष्यश्ुभच्छकः। 
बलादपि हितः कोऽपि गुरवश विधा मताः ॥४६। 

मध्वेवालि्यैतो नित्यं मीनं तु बकधीवरो ॥ 
परयन्ति नान्यक्किमपि ध्यानाचायाख्योऽप्यतः ।४७)] 

वचद्चधृतद्यषः कश्चिच्छयेनोऽन्येरनुधावितः । 
त्यक्तमतस्यः शान्तिमाप सोऽवधृतगुरुः परः ।।४८॥ 

भे 

|| धमः ॥ 

सश्ित्सखागमे जाते व्रथा ाख्चविचारणा । 
यथा मधुरसास्वादपयन्तमकिगुंजनप् ॥४६॥ 

खे गृध्ोऽपि प्रयात्यु्चैरामिषासक्तसानसः। 
कामकाच्चनसक्तस्य राख-पाठो निरर्थकः ।।५०॥ 

२८४ 
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चेद्रराग्यविचेकौ न भन्थानां परिशीखनम्। 
केवटं अन्थिदुल्यं तदम्भाहङ्कारकारणम् '।*१।। 

आत्मबोध भवेन्नूनमेकेन क्चसा गुरोः । 
परं तकवितकौणां शतैरपि न जायते ।५२। 

तावच्छब्दायते कुण्डी यावत्सा पूयतेऽम्भसि । 
पूरे पात्रे कुतः शब्दो ज्ञाते तन्वे न जल्पनम् ॥।५२॥ 

कत्याग्राः कति वाम्राणि कियन्मल्यं च कः प्रसुः | 
वृथेदं तत््वमास्वादो ब्ह्यास्वादोऽपि तादः ॥५४॥। 

हष्राद् बहिः स्थितो हो होः शब्दमात्रं श्रणोति ना । 
विना धमे-्रवेशन धमेबोधोऽप्यसम्भवः ॥५५॥ 

संसारे सवेमुच््छिष्टं वेदशाखादिकं, पुनः। 
केवलं ब्रह्म नोचिछष्टं यत्केनापि न वर्णितम् ॥*५६॥ 

अनभिज्ञस्य वारस्य रतेरनुभवः कृतः| | 
संसारासक्तचित्तस्य ब्रह्मानन्दो न जायते ॥५७॥ 

केवरं रटनं व्यथं “शिवोऽह"मिति निष्फलम् । 
सेव्यसेवकभाबन दिवे न वरमेकता ॥५८॥ 

। संसारः; साधनं च ॥ 

क्रीडायां व्चोर-चोरे"ति स्थाण स्परष्ा न चौयंभाक् । 
पादपद्मं परेरास्य खषा बद्धो न जायते ॥५८॥ 

संसारो बन्धको न स्यात्संल्छम्ने मनसीश्वरे । 
हस्ते निर्यं दत्तचित्ता यथा प्रथुककारिणी ॥६०॥ 

संसारे विद्यसानेऽपि साधको वीरसाधकः। 
मूधिनि भारे स्थिते धीरो यथा दिक्ष्वाहितेक्षणः ॥£१॥ 
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हस्तेन वादयन्वाद्यं गायत्यास्येन गायकः । 
कुवन्संसारकायं त्वं हरिनाम जपं कुर ॥६२॥ 

यथा पडङ्कगतो मत्स्यः पङ्कलछ्िप्नो न जायते । 
तद्रनिरटिंप्नभावेन संसारे साधकः स्थितः ॥६३॥ 

* 9 भद, * दिवं तुखावुल्यं मनोऽस्माकं सवेराग्यं रिवं नमेत् । 
अधो गच्छति संसारे स्याद्ासक्तियुतं यदि ॥६४। 

गर्तेषु विद्यमानेषु चेत्र न प्रसरेज्जख्म् | 
मनो विषयगरतंषु ग्नं -गच्छति नेरम् ॥६५॥ 

अन्तबेहियेथा परदयेन्नरः काचगृहे स्थितः| 
नरोऽप्यधिगतज्ञानः स्वं जगच्चावलोकते ॥६६॥ 

मनः पुण्यं मनः पापं ज्ञानमज्ञानमेवच। 
पुण्यं युक्तं ज्ञानमयं चेल्खगनं तद्यदौश्वरे ॥६७॥। 

न क्षति्ेव्जरे नौका नौकायां चेल्नलं क्षतिः । 
मनो वरं भवजर भवो न मनसि स्थितः ॥६८। 

शको जल्पेद्धरेनम् चीत्कुयदोतुना धृतः । 
सुखेच्छुः कुरुते पुण्यं यमाक्रातस्तु विस्मरेत् ॥६२॥ 

हस्तयोस्तेखमाछिप्य पनसं भंजयेन्नरः । 
संसारपनसं भंक्तुः ज्ञानतेरमपेक्ष्यते ॥७०॥) 

नरं दशति धतारं नरेन्द्रं न  दक्चत्यसौ | 
कथं विवेकमं्नज्ञ' दशद्वयुजंगमः ? ।७१॥ 

हृदये यस्य यो भावो बहिः स भ्रकदीभवेत् । 
सा ध्ुसंगेऽपि संसारी करोति विषयस्तुतिम् ।५२॥ 
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॥ साधनस्याधिकारी ॥ 
देवताराधने योग्यं फं काकाद्यदूषितम् | 

पवित्रं बाख्हृद्यं सुयोग्यं धममसाधने ॥५२॥ 
बाट्स्य षोडङकर्मधमूढस्य पुत्रिणः । 

तदधं धनमात्रादिविभक्तं मानसं पुनः ॥५४॥ 

कण्ठरेखोद्धवं यावच्छक्यं स्याच्छुकपाठनम् । 
न जायते मनो रगं बरद्धस्येश्वरसाधने ।(५५॥ 

जर्रान्यस्य पयसः पायसं त्वरितं भवेत | 
बारो न विषयेच्छावान्संखग्नः किप्रमीन्रे ॥५६।। 

` वंशोऽपक्वो नमेत्तणं भग्न्नेत्पक्वतां गतः। 
बाखकः सुखसाध्योऽस्ति बृद्धो भ्यानात्पङायते ॥७७॥ 

उत्तम नवनीतं चसरत्यषे मथितं दधि। 
बाल्येऽनुरागो यद्यस्ति दृटतामेति स क्रमात् ॥७८॥ 

अग्नि राष्कराखाकका नाद्रौः कुयुः शतान्यपि । 
एकं कवचो मनः शद्ध सिद्धं यान्न चान्यथा ॥७६।॥ 

कपेः शिश॒रिव ज्ञानी छक््याथं स्वयमुदयत 
भक्तो बिडाटशिरावजञ्जन्मदादसमाभितः ॥८०। 

यथेकः कस्यचिद्धाता जनको वाथ मातुरः 
तथा भक्तोऽपि मधुरदास्यवारपल्यभाववान् ॥८१॥ 

यथा भावस्तथा राभस्तुच्छां सिद्धि किमिच्छसि । 
ज्ञानादिरन्नभिच्छर्वमीशरद्वारमागतः ॥८२]) 
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आन्तरा दन्तिनां दन्ता बाह्यतः सन्त्यनीक्िताः । 
तथैव ज्ञानिनो भावो बहिज्ञोतुं न. शाक्यते ॥८३।। 

गुप्रव्यक्तप्रमेदेन योगिनो द्विविधा मताः। 

आदस्य साधनं गप्र बाह्यविहधरोऽपरः ॥८४।॥ 

॥ उत्तमभक्तः ॥ 

यथास्थितः प्रस्तरः स्यान्मृन्तिका गलिताम्भसि । 
आपसस्वपि स्थिरो भक्तो भीतः साधारणो जनः ।८५॥ 

भगवच्चिन्तनादेषामविद्ापगता सुखम् । 
संसारे सन्तु छि वा चिदानन्द्ाणेवेऽथवा ॥८६। 

“येनाहं पीडितः सोऽपि क्षन्तव्यो भवतान्यथा । 
दुःखं ते स्बेगस्ये"त्थं प्रह्ादेनाभ्रितः भ्रसुः ८५॥ 

॥ साधनयिष्नः ॥ 

संसारासक्तितः साधुभवेन्निष्फरुसाधनः। 
सच्छिद्राज्रपात्राद्धि निगेच्छत्यखिलं जलप् ॥५<॥ 

वाटुकामिश्ितात्खण्डात्  खण्डमत्ति पिपीरिका ¦ 
संघारे सारमाद्तेऽसारं साधुस्त्यजत्यसौ ॥८२॥। 

मृषकाथं विडाोऽस्तु बिडाछार्थं च॒ गौस्ततः | 
गोचरो, भवनं, शत्या, इति साधोर्विंडम्बना ॥८०॥ 

प्रसन्नादीश्वरत्षाधोः सिद्धि्राप्त्यथेमर्थंनम् । 
अश्तं संपरित्यज्य पुरीषेक्षणलारसा ! ॥८7॥ 

“मत्तोऽपीम्यतरः कथि" न्मत्वा स्वाहृतं त्यजेत् । 
खद्योताद्ध' ततोऽप्यज्जो तस्मात्ूर्योऽधिकप्रमः ॥६२॥ 
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आद्शं मिनि जाते युखं स्पष्टं न टदरयते। 
मनः शद्ध न कतेव्यं सुवणेमखदूषितम्.।८३॥ 

भक्तस्य ज्ञानिनो वापि नाभमीष्टा सिद्धि्छामना। 
ईश्वरं प्रति भावं नः सिद्धिरेकापि नाशयेत् । दध 

वासना रेदामात्रापि भगवल्छाभवाधिका । 
सूत्रं तु भरंथिसंयुक्त नाहं सूचौप्रवेराने ।4५॥ 

सरस्यल्पजटं चेन्तच्छनेरुपरितः पिबेत् । 
अन्यथाम्भो दूषितं स्यात्साधनापि शनेभवेत् ॥८६॥ 

ध्मचचां न कर्वन्ति हसन्त्यन्येः कृता यद् । 
निन्दन्ति धार्मिकान्मूखस्तिभ्यस्तिष्ठन्ति दरतः ॥२८७॥ 

ई शकत्पद्धुमं प्राप्त सुखं भोगं धनं त्यजेत् । 
नो चद् व्याघ्रः शोकतापरोगरूपो बिनारायेत् ॥६८॥ 

स्वप्नेऽपि यस्य॒ नासक्तिभगि वापि धनाजने। 
त्यागी स एव संन्यासी, साधनं नदयतेऽन्यथा ॥२॥ 

जनदयन्येऽपि युवतिं दृष्टा मावःरित्ति त्वन् | 
त्यागी भवेत्सभायां तु मातः" सर्वोऽपि भाषते ॥१००॥ 

तेखभ्यक्तं न ठेखाहं स्यास्पत्रं कठिनी तिना | 
जीवो न कामतेलाक्तसाधनार्होऽविरागतः॥१०१॥ 

भूतं हरेत्सषपेर्यो भूतं तस्येव बाधकम् । 
साधने विषयासक्तिस्तत्साधनविनाराञ्रत् ॥१०२॥ 

साधनं सफटं यस्मिन्मनसेकीभवन्धुखम् | 
सुखे स्वं देव सवेस्वं' विषया मनसि स्थिताः ॥१०६॥ 

भ्रयन्नेनापि महताऽ्हंकारो नोपहन्यते । 
छिन्नेऽपि मस्तके हागकृबन्धं चृत्यतत्परम् ॥ \०४॥ 

भ्रायोऽशक्या द्रतं लच्धुमभिमानस्य रान्यता। 
पठाण्डुगन्धः पात्रस्य क्षाखनेऽपि न नयति ॥१०५॥ 
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|| साधनसहायः ॥ 

प्राप्यापि मानुषं जन्म दुखेभं यततेन यः| 
सच्चिदानन्दलााथं वृथा तस्येह जीवनम् ।१०६॥ 

भगवन्नान्नि विश्वासः श्रष्ठं साधनसुच्यते | 
चिन्तशद्भ्या नरो येन सच्चिदानन्दमभ्रुते ॥१०५७॥ 

गुरोर्ष॑चसि विश्वासस्तथा निष्कपटं मनः। 
स्वभावस्य च सारल्यमीदश्यलाभाय कल्पते ॥१०८॥ 

व्यवहारं प्राड्विवाका वेद्याश्च गदमौषधम्। 
साधुभक्तास्तथा दृष्टाः स्मारयन्तीरामावनाम् ॥ १०८ 

अहेराखुबिरे वासः खं न निमौत्यसौ बिखय् । 
साधुरप्यनिकेतः स्यच्छयत्यन्यगृहं क्वचित् ।११०॥ 

संसारमदमत्तानां साधुसंगतिरोषधम् । 
ब्रीहिधावनपानीयं यथा मद्विनारकम् ॥१११॥ 

न्ति्थिं वारं च नक्षत्रं नाहं जनामि श्चिन। 
रामपादम्बुजं जने हन्मानिदमत्रवीत् ॥११२॥ 

सच्िदानन्दसम्प्रापिर्निष्ठां भक्तिं विना इतः। 
इष्टनिषए्ठः पुमान्साधुः पतिनिष्ठा यथा सती ॥११३॥ 

बासो जगति कतेन्यः कत्वेकान्ते स्थिरं मनः। 
दष्टा श्रुत्वाऽन्यथा तत्त्वचं तस्प्रजायते ([११४॥ 

चीरं नीरेण भिङितमेकरूपं प्रजायते । 
नवनीतं परं नीरे प्रथगेवावभासते ॥१६५॥ 

1 साधनाध्यवसायः ॥ 

मा भूच्चिन्ता न छाभश्वेदीश्वरस्यैकसाधनात् । 
रन्न रलाकराल्खभ्यं, कथं मज्जनमात्रतः ॥११६॥ 
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प्राप्य संधौ स्वातििदुं यास्यधः शुक्तिकीटकः। 
छच्धमंत्र गुरोमेरनः साधकः साधनाणवे ॥११५॥ 

यथामभ्यथ्यो नेकथरत्याः पूवं नृपतिदशेनात् । 
ईैदाभराप्तौ तथा कायं सत्सङ्गमजनादिकम् ॥११८॥ 

अल्पसिद्धयादिकं प्राप्य संतोषो न वरं तव। 
क्रमाच्काष्ठहरः प्राप्नोत् काष्ठ-चन्दन-दाटकम् | ११६॥ 

क्षेपणं , हस्तपाद्स्य चिरं तरणपूवेतः। 
ततु तब्रह्मसथरुद्रऽपि पतनोत्थानसंठतिः ॥१२०॥ 

धीवरः सावधानोऽस्ति मसस्याथं बलिश्ादिमान्। 
सधैयंभक्तिभक्तोऽपि यतेताप्तुं शिवं रानेः ।॥१२१॥ 

॥ व्याङकलता ॥ 

कृपणोऽथं, सती पत्यो, विषयी विषयेषु च । 
सक्ता नित्यं दत्तचित्तो भव त्वं तद्दीश्वरे ॥१२२॥ 

व्यक्तक्रीडो रदन्बाटः स्वमातुः करोडमाश्चित्तः | 
रान्तो भवेत्तथा स्यक्तकामस्त्वं परमाश्रय ॥१२३॥ 

'विषयाध्चिनं पुत्राभिनेंत्थमश्रपराः इतम् । 
नेकोऽपीश्वरखामाथमश्नबिन्द सजेन्नरः ।॥१२४॥ 

अतिव्याङ्कुङितप्राणो जदस्याभ्यन्तरे मवेत् । 
मगवल्लाभसिद्धयथं मक्तोऽपि व्याज्ुटोऽनिशम् 11 १२४॥ 

मातुः पणान्समाप्रोतति बाखः कऋन्दनताडनैः 
सोत्कण्ठकन्दनेः प्राप्यं जगतीमाद्दश्चनम् ॥१२६।॥ 

आतः सन्नश्रपूणोक्षो वदेन्मातर्दिनं गतम् । 
नाद्यापि ददनं ब्राप्रमित्ति व्याङ्कुटचित्तता । १२५७] 
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“सरसीजखमिच्छामि गागं तु मलिनं जलम्” । 

मूखैस्य वचनं “धर्मो - गौगोऽयमयसुत्तमः” ॥१२८॥। 

॥ भक्तिमावः ॥ 

रल्नानि शतशो छभ्याल्यापणे ठक्षरूपकैः । 
कृष्णभक्तिः कुतो भ्या जातिमानधनेरपि ? ।१२२॥ 

"फोटो द्रव्यविशाषाक्ते काचखण्डे यथा पतेत् । 
भक्तियुक्तं मनस्येवं प्रतिबिम्बं हरेर्विंशेत् ।।१३०।॥ 

अहल्योक्तवती “राम जन्म शकरयोनिषु 
वरं, त्वत्पादपद्मे चेदचटखा मक्तिभावना ।॥१२१॥ 

चेद्धावगद्गदो भूत्वा प्रमुमाकारयेन्नरः। 
तत्क्षणं दशनं तस्य न शष्काह्वानमात्रतः 1 १३२॥ 

सन्ध्यादिकं तावदिष्टं भक्तिप्रेमार्वितं मनः। 
यावन्नश्रुयुतं वक्षन च रोमाच्िता तनुः ।१३३॥ 

विषया विनिवतेन्ते स्वयमेबेशभक्तितः। 
शकरापेयमास्वाद्य गुडपेयं कथं स्मरेत् ? ॥१३४॥ 

“गृहिणी स्वं ग्रहं चाहं रथी त्वं चाप्यहं रथः 

त्व्ियुक्तोऽखिरुं कुयो'"मिति भक्तस्य भावना ॥१३५॥ 
प्रविरय नाशयेत्पृणं वृणच्छन्नं गजो गृहम् । 

मावहस्ती प्रविदयान्तदृह्ागारं विनाशयेत् ! ॥ १३६॥ 

आदौ भावस्ततः प्रेम ततो भावसमाधिवा | 
कीतने क्रमशो बाह्मषिस्प्रत्या मूकतान्तिमा ॥१३५७॥ 

न केवलं जगद्याति विस्मरति जपतो हरिम् । 
देहोऽपि विस्टतिं याति यस्तस्यातिभ्रियो भवेत् ।१२८॥ 
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॥ ध्यानम् ॥ 
रोकदृष्टया सुपतुल्यो योऽन्तमंशकवारिणि 

ध्यानस्थो जनटरग्बजं भ्यानी साच्त्विक उच्यते ॥१२६॥। 

ध्यानावस्थानमध्येऽस्य निद्रेवायाति कुत्रचित् । 
योगनिद्रोच्यते यत्र भगवद्रूपदर॑नम् ॥१४०॥ 

यत्र स्याद्धेथयतादात्स्यं तदेव ॒भ्यानगरुच्यते । 
तदानीं नदुभूयेत पक्षिणां हरिरसि स्थितिम् १४१] 

॥ साधनं आहारथ ॥ 
मांखतुल्यं हविष्यान्नं तेन चेन्नेरादशंनम् | 

हविष्यान्नसमं मासं छाभस्तेनेश्चरस्य चेत् ॥१४२॥ 

 भगवत्करपा ॥ 

तमरद्धन्न' गृहं दीपरालाकेका प्रकाशयेत् । 
तद्रदीशकृपा जन्मान्तरपापं विनाशयेत् ॥१४३॥ 

चन्दनीस्युः ससारा ये वृक्षा मख्यमारुतैः । 
भगवत्छरृपयाप्येवं पृणतां यान्ति साधवः ॥१४४॥ 

पड्लिप्ताङ्गबाखानां पितरौ शद्धिचिन्तको । 
संसारमछिनाङ्गानामीग्वर शुद्धिकारणम् ॥१४५॥ 

॥ सिद्धव्रस्था ॥ 

स्परस्पशोदयो देम पंके बा संकरेऽस्तु वा। 
सच्चित्पुसली युखी तद्रत्संसारे वा वनेऽथवा ॥१४६॥ 

€ =. जा ४ हिं 

खज्ञः सपशमणंः स्पदात्सोवणेः स्यादहिंसकः । 
जातेश्चचरणस्पर्सो नासत्कछार्यपरो नरः ॥१४५७॥ 
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सिद्धं यथालुन्ताकं कोमलं जायते श्राम् । 
कोमलप्रकृतियौति सिद्धोऽदहंकारशन्यताम् ॥१४८॥ 

स्वप्रसिद्धा मन्वसिद्धा हटठास्सिद्धास्तथापरे । 
नित्यसिद्धास्तथा केचिदनेके सिद्धसाधकाः ॥१४६॥ 

कारण्डवो जठ तिष्टन्जटाखपृष्टतनुः स्वयम् । 
जीबन्युक्तोऽपि संसारे निर्लेपो वसति धुवम् ॥ १५०॥ 

नौ; कयापि दिद्चा गच्छेदुदकम्पाससूचिका । 
ईधरे स्थिरचित्तस्य भयं संसारिणः कतः ? \१५१॥ 

जरे चिरं स्थितोऽप्यभिदषदग्निप्रदो दतम् । 
विकाररहितः सिद्धोऽप्यसत्सङ्गस्थितश्िरम ॥१५२। 

ताटक्ीं सिद्धिमाप्नोति भावना यस्य यादी । 
कीटो अमरतामेति सच्िद्ध्यानात्तथेशताम् ॥१५३॥ 

कटिवश्खं कचिच्छीषं क्वचिक्छुक्षौ च धारयेत् । 
उन्मत्तो; नित्यसिद्धस्य बाद्याचारोऽपि वाटः १५४ 

पतिते नारिकेटादिपत्रे चिह्ं विलोक्यते । 
एवं दानाशनस्वप्रा = गङ्तायामहङ्क्ृतौ ॥ १५५॥। 

यद्रदाम्रफरं पक्रं स्वयमेव पतेद्धवि। 
आत्माहंवा ज्ञानखाभेऽदरयतां याति सत्वरम् ॥१५६॥ 

चोरः कञ्चिद् हन्तुमिच्छत्यन्यः पथिकबन्धनम् । 
अपरो बन्धनच्छेदं त्रिगुणाः सन्ति मानवाः ॥१५५॥ 

साष्कपत्रं यथाहंता चन्यं नीयेत वायुना । 
यत्र छुचापि दिग्भागे युक्तावस्थापि तादसी ॥१५८॥ 

धान्यं सिद्धं यदा याति नोङ्करोद्भेदहेतुताम् । 
सिद्धानामपि संतारे पुनजेन्म न विधते ॥१५८॥ 

२९४ 
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संसारे सारमादाय सिद्धोऽसारं परित्यजेत् । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रं व्जयेजललम् ॥१६०॥ 

अज्ञानं, ज्ञानमन्ते च सच्चिदानन्द आप्यते । 
कण्टकं कण्टकोतलातं कृत्वा त्याज्यं तदोभयम् ॥५६१॥ 

साक्षात्कारो यस्य जातः सोऽकार्यं कथमाचरेत् | 
नरो नृत्यकलाभिज्ञस्ताटशन्यं न रृत्यति ॥१६२॥ 

कचः समाधिभङ्ग तत्पित्रा पृष्टः "किमीक्षसे ॥ 

“ईक्ष ब्रह्ममयं सवं नान्यत्किमपि” सोऽत्रवीत् ॥१६३॥ 

6 6 समन्वय 
|| सवधर्म समन्वयः ॥ 

एत्येकतो ग्यास'कान्तिर्भिन्नरूपैञ्वंरतपुरे । 
भिन्नदेरीयजातीया आयान्त्यकेन्रात्तथा ॥१६४॥ 

वंरनिश्रेणिसोपानेगरहोपरि तले जनाः। 
यान्त्येवमोश्चलाभाथमुपायानामनेकता ॥१६५॥ 

एक एवेश्वरः किन्तु भावनामान्यनेकशः। 
भावेन येन नाम्ना वा त्वमिच्छेस्तेन रम्यते ॥१६६॥ 

यः कथिदयेन केनापि नाम्ना रूपेण वा स्मरेत् । 
सच्च्वितुखः स एवेको भगवान्पराप्यते धुवम् ॥ १६७ 

“मतेषु माग भिद्यन्ते" गम्य एको मवेन्णाम् | 
यथेष्टस्थानमायान्ति पदपरुवरथेजंनाः ॥१६८॥ 

वेत्ति माता कः किमिच्छेत्तुल्यस्तेदाऽपि सू ुषु। 
~ ऋ ४२] १ 

विभिन्नसाधकानीश्चः प्रीण्येह्धन्नसाधनेः ।। १६६॥ 

भूमिरेका बरथा वादो ममेयं भूरिदं गृहम् ।' 
धमं एकः परं श्रेष्ठो ममैवेति विवादमूः ॥६५७०॥ 
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वूपमण्डूकवद्धाव परधमेविनिन्दकः । 
सद्धक्तोऽमेदभावः सनित्यं साधनतत्परः ॥१७९॥) 

नाना मतानि हिन्दूनां किं भेयस्तेषु चेच्छृण । 
विश्वासस्तव यत्रेव; विश्वासे वसतीश्चरः ॥१५२॥ 

एको देवो भिन्नभावेः साधकैः समुपास्यते । 
मत्स्यः सिद्धो {यथा (सुप-चचंडीः भाजनादिषु ॥९५३॥ 

एकमेव यथा तोयं “जलं पानी च वोटरम्।' 
भाषभेदोऽस्तु स्वेत्र वस्तुभेद न विद्यते ॥१७४॥ 

येन केनापि भावेन भगवन्नामचिन्तनम्। 
कृतं श्रेयस्करं, स्वादुर्मोदकः सवंतोदिशषम् ॥ १७५॥ 

॥ कमफलम् ॥ 
पारदेन समं पापं नोद्रे पच्यते मनाक् । 

पापं फति सवत्र पारदो बहिरेति च । १७६॥ 
तन्तुकीरस्तन्तुबद्धो बहिगच्डेसपजापतिः। 

संसारी कमंभिवेद्धो वेराग्येणेव मुच्यते ॥ १७७] 

॥ युगधमंः ॥ 
सायं प्रातं रेनौम॒ राद्यं स्याद्धस्वताखकैः । 

हस्ततारेदंहवृक्षाद् डथन्तेऽज्ञानपक्षिणः ॥ १५८॥ 
अधुनान्नगतश्राणे कटौ दुबेखमानसे । 

भ्रष्ठ संसाररोगाथं हरिनसेकमोषधम् ॥१७६॥ 
जानन्नजानन् भरान्तो वा तन्नामोच्चारमात्रतः । 

सफरो जायते जीवो नोपाये विद्यते क्रमः ॥१८०॥ 
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धाङ्कण्डे स्वयं मभ्नो हटादन्येन पातिवः। 
अमृतत्वमुभो यातो हरिनाम्नि तथा बलम् ॥१८१॥ 

नारदोक्तौ भक्तिमागेः करवेकः सहायकः | 
आसीदन्ययुगेष्वत्र तपस्यादि सुदुष्करम् ॥१८२॥ 

॥ प्रचारः ॥ 

धमभ्रचारकवचः श्रतं दूरे न चान्तिके। 
आलोको भ्रसरेद् दूरं परं दीपतरे तमः ॥१८३॥ 

प्रज्वाल्य कश्चित्काष्ठानि जाड्य ऽनेकसहायकः । 
तपःशद्धस्तथा ज्ञानी बहूनामुपकारकः ।(१८४। 

आत्मनो धममखाभाय कथामात्रमलं भवेत् । 
अन्योपदेरो साख्चाणां सृक्ष्माभ्ययनमिष्यते ॥१८५॥ 

महापुरुषसान्निध्ये स्थिता नेक्षन्त आदरात् । 
प्रत्तका दरतः रांसन्त्येन्द्रजाङिकखाघवम् ॥१८६॥ 

दूरतः राल्मरीबीजं न वृक्ञस्य तर पतेत् | 

घुद्रादुगम्यन्ते तथा धमेप्रचारकाः ॥१८अ॥ 

॥ विविधम् ॥ 

ज्ञानदीपे ज्वर्त्येव शुद्धे हृदयमन्दिरि । 
अविद्या विद्यमानापि सुचिरं नयति क्षणात् ।१८६॥ 

भोगाथेपानाशेन नरो नारायणं स्मरेत् । 
भोगाथौवन्तरायौ हि परेशप्राप्तिवर्त्म॑नि ॥ १८८॥ 

परदोषगुणास्याने वृथा यः समयं नयेत् । 
कथं तस्य भवेच्छक्यं स्वातमतत्त्ववि चारणम् ॥१६०॥ 
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जहंकारतमदछन्नदृष्टिः पश्येत् कथं परम् । 
तस्मात्छवप्रयत्नेन स्वाहंभावं विनाशयेत् ॥१८१॥ 

जन्योस्यकठहो व्यथः सर्वे धमा घरातछे । 
एकमेवेन्धरं यान्ति समुद्रं सरितो यथा ॥१६२॥ 

यावदेव जरा दरं तावदात्मष्टितो भवेः। 
यमपाक्चपरीतस्त्वं वाधेक्यं ‰%& करिष्यसि ॥१८६३॥ 

सगुणो निगणो वापि परमात्मायमन्ययः। 
साकारोऽपि निराकारः प्रोच्यते सर्वशक्तिमान् ॥ १६५४ 

रसामवतरत्येष करुणावर्णाख्यः। 
नरान्संसारसंसक्ताजुद्धरिष्यन्तहसश्चः ॥ १८५॥ 

दयोर्मेद इवाभाति जीवात्मपरमात्मनोः 
मायोपाधिवन्ञान्नूनं जखबुद् द भेदवत् ।॥१८६॥ 

केचिघ्पत्राथंङाभाथं धनलाभाय केचन । 
इतस्ततः प्रधावन्ति न केऽप्यक्षयसम्पदे । १८५॥ 

दैधरापेणचुद्धयेव कतेव्याः सकलाः क्रियाः । 
निटेपो हि नरस्तेन पद्यपत्रं जरे यथा ॥१६८॥ 

श्षणभङ्ग् रसत्ताका काचकङ्कुणवत्तनूः | 
आमा परं चिरस्थायी यथा सौवणैकंकणम् ॥१६८॥ 

नाम्भो गंगाजङं, धूखिनैच बरन्दावने रजः । 
जगन्नायभ्रसादोऽपि नान्नं नद्यव तत् च्यम् ॥।२००॥ 

साहित्याचाये एम्. ए. श्रीमण्डारकरोपाद्ेन 
यम्बकशमेणा संस्ृतश्छोकेष्वनूदिता 

श्रोरामङृष्णोपदेशद्विदातीः समाघ्रा । 
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प्रणमः 

रोवा यं “हिवःमामनन्ति 'जननीकाटीग्ति शक्तिप्रिया, 
रामः! (कृष्णः इतीह वेष्णवजना बौद्धाश्च बुद्धास्यया । 

[र र ॐ 

स्ताः श्वगेपिते"ति यत्र निरता 'अल्के"-ति मौहम्मद्ा, 
भूमेत्यद्वयवादिनोऽवतु स वः श्रीरामकृष्णः स्वयम् ॥ 

॥ फलश्रुतिः ॥ 
वेद्मतिं-चरितं' परन्ति ये; 

भावयन्ति सुजनान्समादरात् ! 
सन्तरन्ति सततं भवाम्बुधिं 

ते भवन्ति खल मुक्तिभाजनम् ॥ 
इति वेदमर्तिश्रीरामङ्कष्णः ग्रन्थः समाप्रः 

ॐ श्रीरामङ्ष्णसारदादेव्यपणमस्तु । 
दान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
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मात्राश्चरुटिताः संछक्ष्यन्ते । प्रबुद्धाः पाठकमहाभागाः स्वयं साभ्युहं ता 
अशद्धीः अपाक्रस्य परिष्यन्तीति अस्माक द्रढीयान् प्रत्ययः । द्वितीये 
संस्करणं सविशषमव्रधाय दुरीकरिष्यन्त इमास्नटयः। 

। 
त र क "न्ध्व 


